
Algemene baanregels

1.1 Algemeen
 •  Op de baan mag alleen worden gespeeld door spelers met een WHS-handicap of baanpermissie verleend door de professional 

van GCH. 
• Spelers met baanpermissie mogen maximaal in een driebal spelen. 
• Gastspelers mogen pas spelen na aanmelding. Greenfee dient vooraf te worden betaald. 
•  Gastspelers dienen de greenfeekaart zichtbaar aan de tas te bevestigen. Greenfeekaarten zijn voorzien van een uniek nummer 

dan wel de datum. 
• Leden dienen de clubkaart zichtbaar aan de tas te bevestigen. 
• Iedere speler dient met een eigen set golfclubs te spelen. 
• Alleen schoenen met soft-spikes of spikeloze golfschoenen zijn toegestaan in de baan. 
• Het is verboden om met drivingrange ballen in de baan te spelen. 
• Iedere speler is verplicht een pitchfork bij zich te hebben en zo nodig te gebruiken. 
•  Iedere speler is verplicht de aanwijzingen van het bestuur, het secretariaat en de marshal op te volgen. De marshal houdt 

toezicht op naleving van de baanregels. 

1.2. Baancommissaris
De baancommissaris is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de baan en heeft bevoegdheden ten aanzien van 
sluiting en openstelling van de baan. De baancommissaris treedt hierbij in nauw overleg met de (hoofd)greenkeeper en de 
overige leden van de baancommissie.

1.3 Plaatselijke regels 
Iedere speler is verplicht zich voor aanvang van de ronde, op de hoogte te stellen van de (tijdelijke) plaatselijke regels. De plaat-
selijke regels zijn in beknopte vorm vermeld op de scorekaart. Plaatselijke regels worden vermeld op het mededelingenbord in 
de entreehal van het clubhuis en op het mededelingenbord naast de putting green bij hole 1. Tijdelijke plaatselijke regels treft 
u aan op het publicatiebord in de entreehal. 

1.4 Zorg voor de baan
Het kost veel zorg, tijd en geld de baan in goede conditie te houden. Ga daarom zorgvuldig met de baan om en houdt u aan de 
volgende punten:
•  Oefenswings mogen alleen gemaakt worden naast de teebox. Het slaan van divots op de teebox dient zoveel mogelijk te 

worden vermeden. 
•  Wilt u bij het slaan van divots in de baan, deze te allen tijde terugleggen en goed aandrukken? 
•  Pitchmarks s.v.p. met een pitchfork herstellen. Let op dat bij het uitnemen van de vlaggenstok, de randen van de hole niet 

beschadigen. 
•  Na het spelen uit een bunker deze s.v.p. zorgvuldig aanharken. De hark na gebruik in de daarvoor bestemde haken terugplaat-

sen.
•  GUR wordt aangegeven d.m.v. blauwe paaltjes, witte lijnen plus de aanduiding GUR en/of GUR bordjes. Ontwijken van de be-

lemmering zonder straf volgens Regel 16 is toegestaan. Zijn de paaltjes voorzien van een groene kop, dan is er sprake van een 
verboden speelzone binnen een abnormale baanomstandigheid (Regel 16.1f). Ontwijken van de belemmering zonder straf is 
dan verplicht.

•  Jonge aanplant van bomen en struiken moeten nog verder groeien. Voorzichtigheid en zorg zijn geboden. 
•  Volg zoveel mogelijk de paden of bruggen en stap niet over hekjes. 
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•  Door de baan ligt een beregeningsinstallatie, herkenbaar aan de ‘pop-up sprinklers’. Deze zijn erg kwetsbaar. Vermijd erop te 
staan of er over te rijden. 

•  Bij elke afslagplaats zijn twee afvalbakken geplaatst. Één voor plastic, de ander voor restafval. Wilt u uw afval, of tegengeko-
men rommel in de afvalbakken doen?

•  Globaal ten noorden van hole 2 en 8 bevindt zich een hindernis in de vorm van een eco-zone, die is gemarkeerd met rode pa-
len met groene kop. Dit is een verboden speelzone binnen een hindernis. Ontwijken van de belemmering met straf is verplicht 
(Regel 17.1e (1)).

1.5 Trolleys en buggy’s (incl. handicarts) 
•  Het is verboden met een trolley of buggy over de afslagplaatsen, greens of foregreens te rijden. 
•  Met een buggy zoveel mogelijk over de fairway rijden en de rough te mijden. Dit heeft te maken met het feit dat de rough 

kwetsbaarder is dan de fairway door het ontbreken van een beregeningsinstallatie en drainage. Deze voorzieningen zijn wel 
aangebracht in de fairway. Bij natte weersomstandigheden de routes volgen zoals aangegeven op de kaart in de buggy. 

•  Buggy’s en trolleys zijn in de baan toegestaan, mits de conditie van de baan dit toelaat. Dit wordt aangegeven op het bord bij 
de 1e tee, op de website en bij het secretariaat. 

• De minimale leeftijd voor het besturen van een buggy is 16 jaar. 
• De huurprijzen worden jaarlijks vastgesteld. 
• Reservering van een buggy dient van tevoren bij het secretariaat plaats te vinden. 
• Respecteer de richtingbordjes en de witte kalklijnen voor buggy’s in de baan. 

Stichting Handicart
•  Mindervalide golfers, die lid zijn van Stichting Handicart en in het bezit zijn van een handicartpas, kunnen tegen gereduceerd 

tarief een handicart huren. In alle gevallen heeft de houder van een handicartpas voorrang. 
•  Meerijden door een golfer zonder handicartpas is bij wedstrijden niet toegestaan. 
• Spelers, die over een handicartpas beschikken, dienen de handicart vooraf te reserveren bij het secretariaat. 
• De gebruiksregels in paragraaf 1.5 voor buggy’s gelden onverminderd voor handicarts. 

1.6 Voorrang in de baan
•  Spelers die deelnemen aan een clubwedstrijd hebben in alle gevallen voorrang boven andere spelers. 
•  Op de eerste afslagplaats is er geen sprake van voorrang voor singles (1 of 2-bal) ten opzichte van drie- of vierballen. Om een 

vlotte doorstroming te bevorderen wordt aanbevolen om in voorkomende gevallen singles toch eerst af te laten slaan, wan- 
neer spoedig doorlaten in de baan verwacht mag worden. Een en ander in redelijkheid en onder het motto: ‘geef elkaar de 
ruimte’. 

•  Spelers komende vanaf hole 9 hebben geen voorrang boven spelers die aan een ronde beginnen. Zij dienen te ritsen met 
startende flights.

1.7 Slow play
• Slow play moet worden vermeden.Het motto is “wel aansluiten maar niet opdringen”.
•  Het zoeken door (mede)spelers dient zich te beperken tot de bal uit de eigen flight. Het op speurtocht gaan naar andere ballen 

is niet toegestaan. 
• Naar een bal mag niet langer dan drie minuten worden gezocht, zie ook definitie Verloren Bal en Regel 27. 

Algemene baanregels (vervolg)
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1.8 Gedragsregels
• Doorspelen, zonder onnodig oponthoud, maar wel wachten tot alle spelers van de voorgaande flight geheel buiten bereik zijn.
• Alvorens te putten, tas buiten de green plaatsen, zo dicht mogelijk in de richting van de volgende afslagplaats.
• Na het putten de green verlaten en de scorekaart invullen bij de volgende afslagplaats. 
• Na het doorlaten van de achteropkomende flight wachten met spelen tot de doorgelaten flight geheel buiten bereik is.
• Bij het putten niet over de puttinglijn van de medespelers lopen.
• Zorg dat uw schaduw niet op de puttinglijn van flightgenoten valt.
• Zowel de vlag als de stok vasthouden bij het bewaken van de hole. 

1.9 Marshals 
De marshal is vrijwilliger en medelid van GCH. De marshal is een gastheer/gastvrouw voor leden en gasten van de club. Hij/
zij is bevoegd om aanwijzingen en adviezen te geven. De speler is verplicht deze op te volgen! Het spel op de golfbaan dient 
ordelijk, vlot en veilig te verlopen. 

De marshal:
•  controleert de spelers op hun speelrechten aan de hand van de door het secretariaat afgegeven greenfeekaart (tassenlabel 

voor gastspelers) of clubkaart (tassenlabel voor GCH-leden); 
• draagt zorg voor een goede doorstroming tijdens het spel; 
• ziet erop toe dat de golfregels in acht worden genomen; 
• ziet erop toe dat spelers zorg dragen voor de veiligheid van alle personen in en buiten de baan; 
• controleert of onnodige schade wordt voorkomen; 
•  spreekt spelers, indien nodig, aan op hun gedrag en geeft aanwijzingen indien zij bovengenoemde punten niet voldoende in 

het oog houden.

Bovenstaande is van toepassing op alle spelers. De marshal voert zijn/haar taak uit onder auspiciën van het bestuur.

1.10 Omgang met de greenkeepers 
• De greenkeepers hebben in de baan altijd voorrang. 
•  Wanneer de greenkeepers binnen het speelbereik zijn, dient de speler te wachten met het slaan totdat de greenkeepers hier-

voor een teken hebben gegeven. 
•  Met het maaien van een green kan niet worden gestopt. De green dient in zijn geheel in één keer te worden gemaaid. Bij het 

maaien is de vlag uit de hole verwijderd. Wacht met verder spelen totdat de greenkeeper de vlag heeft teruggeplaatst, de 
green heeft verlaten en zich op veilige afstand hiervan bevindt. 

1.11 Onweer
In verband met mogelijke blikseminslag dient bij onweer het spel direct te worden afgebroken. Spelers moeten hun golftas 
laten staan/liggen op de baan. In de baan bevinden zich twee schuilhutten met bliksemafleider op de volgende plaatsen: bij de 
green van hole 3 en achter de tee van hole 7.

1.12 Plaatsen
De periode, waarin als tijdelijke plaatselijke regel ‘plaatsen is toegestaan’ kan gelden, is van 1 november tot en met 30 april. 
De baan kan daarbij qualifying blijven. De tijdelijke plaatselijke regel zal echter pas worden ingevoerd op het moment dat de 
conditie van de baan zover is teruggelopen, dat een bal op de fairway en de foregreen zo slecht kan liggen, dat niet meer ge-
sproken kan worden van een reële situatie om handicap scores te maken. Tijdelijke plaatselijke regels worden aangekondigd op 
het publicatiebord in de entreehal.

Heiloo, 20 december 2022 (v1)
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