ETIQUETTE
•

Voordat iemand een slag of een oefenswing maakt, dient de speler
zich ervan te overtuigen dat niemand dichtbij staat of in zo’n positie is
dat hij geraakt kan worden door de stok, de bal, stenen, grind, takken
of dergelijkedie kunnen worden opgeworpen door de slag of swing.

°

Het is niet toegestaan om op de tee ( afslagplaats ) een oefenswing te
maken.( is een localrule )

•

Praat of beweeg niet en sta op de juiste plaats indien een andere
speler gaat slaan cq. zich voorbereidt op een slag.

•

Sla nooit eerder een bal voordat de partij voor u ver buiten bereik is.

•

Roep onmiddellijk FORE indien de bal die u of uw medespeler slaat in
de richting van andere personen vliegt en u denkt deze te raken.

•

Het is in ieders belang dat u zonder onnodig oponthoud speelt.

•

Houdt dan ook de achteropkomende partij niet onnodig op en laat ze
indien nodig door.

•

Kunt u een bal niet direct vinden, zwaai de achteropkomende partij
door om vervolgens naar uw bal te zoeken.
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•

Een uitgeslagen plag cq. divot dient u overal terug te leggen en aan te
drukken.

•

Hark de bunker altijd netjes en egaal aan.

•

Rijdt nooit met uw golfkar over de tee of de green, maar zet deze
naast de tee of green op het pad resp. in de richting van de volgende
hole.

•

Leg nooit uw golftas op de green.

•

Repareer uw pitchmark zodra u op de green bent, spikemarks van
golfschoenen mag u alleen herstellen na het uitspelen van de hole.

•

Zet de vlaggenstok altijd voorzichtig terug zonder daarbij de rand van
de hole te beschadigen en haal deze er ook recht uit.

•

Leun niet op uw putter en loop niet door de puttinglijn van uzelf of
iemand anders als u op de green bent.

•

Verlaat de green meteen als de hole is uitgespeeld. De scores worden
pas op de volgende tee gecontroleerd en opgeschreven.

•

Een snellere partij heeft voorrang, dus laat deze door!

•

Vergewis u van de localrules!

•

Baanpersoneel heeft ten alle tijden voorrang.
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