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Huisregels Sallandsche Golfclub 

Algemeen 
(Proef)Lidmaatschapslabel of greenfeekaart is zichtbaar aan de golftas bevestigd.  
Zowel bij gebruik van de oefenfaciliteiten als in de baan wordt golfkleding gedragen.  
 
Mobiele telefoon 
Bellen en gebeld worden, niet in het clubhuis, putting green of op het terras. Wordt er toch gebeld, dan 
graag afstand nemen zodat een ander hiermee niet gestoord wordt. 
In de baan en bij de oefenfaciliteiten staat het geluid van de mobiele telefoon uit.  
 
Oefenfaciliteiten 
De oefenfaciliteiten zijn vrij toegankelijk voor leden, proefleden en spelende gasten. Er kan een dag-
oefenkaart aangeschaft worden in de golfshop of in het clubhuis aan de bar voor gasten. 
Het gedeelte van de Driving Range voorbij de aangewezen afslagplaatsen niet betreden.   
In verband met de veiligheid, geen ballen over de hekken slaan, leden die dit bewust toch doen kunnen 
geschorst worden. 
Oefenballen zijn verkrijgbaar via een ballenautomaat middels een strippenkaart of een € 0,50 muntstuk. 

Baan  
In de baan en bij de oefenfaciliteiten staat het geluid van de mobiele telefoon uit.   
Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Volg de instructies van het baanpersoneel op.   
Behandel de gehele baan als je eigen tuin, de golf etiquette is daarbij de leidraad. Laat elke hole net zo 
goed -of liefst beter- achter dan zoals je hem aantrof. 
Gezelschappen met gereserveerde tee-tijden en gasten hebben op de starttijd van hun eerste hole 
voorrang (standing) bij het afslaan, in de baan niet meer.   
Als een flight wil starten van de 10e tee, dan kan dat alleen als hole 9 geheel vrij is.  

 

Tijdens het spelen  

Vlot spelen is het motto. Maximale speelduur over 9 holes is 1 uur en 50 minuten. 

Niet met de kar over de afslagplaats, voorgreen en wintergreen.  
Kar plaatsen bij de green richting volgende hole, op het pad. 
Bij hole 18 de kar niet links van de green plaatsen als u naar hole 1 moet. 
Let erop waar u uw kar plaatst (naast u).  
Repareer pitchmarks. 
Als een groep wordt ingehaald door de eerste groep van een wedstrijd verlaat deze groep de baan.    
Een achterop komende groep wordt doorgelaten als:   
 - de groep een achterstand heeft opgelopen van één hole op de voorgangers;  
 - de achterop komende groep sneller speelt; 
 - de groep een bal zoekt en het er niet naar uitziet dat deze makkelijk te vinden is; 
- als achteropkomende flight sneller speelt, tenzij u zelf ook moet wachten, dus geen verlies optreed bal 

oppakken als je geen punten bij stabelford score. Dit komt neer op een netto dubbel bogey (par + 
aantal slagen + 2).   
 
Qualifying ronde / wedstrijden  
Tijdens een qualifying ronde worden de R&A en NGF golfregels door de groep nageleefd. 
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Voorafgaand aan een qualifying ronde moet men zelf controleren of de baan qualifying is.    
Bij een wedstrijd wordt bij de inschrijfgegevens vermeld of deze qualifying is. De Q-kaart wordt 
uitgegeven aan de tafel van de wedstrijdcommissie.   
Q-kaart spelen, dan dient dit voor aanvang van de ronde aan gegeven te worden bij de marker. 

Spelonderbreking – hoornsignalen 
1 - lang aangehouden toon = spel onmiddellijk onderbreken; 
3 - opeenvolgende tonen herhaald = spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld); 
2 - lang aangehouden tonen = spel definitief staken; 
2 - korte tonen herhaald = spel hervatten. 
 
Grensoverschrijdend gedrag 
Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren 
zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, 
discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet 
duidelijk zijn dat als er een incident is, hoe het best gehandeld kan worden. NOC*NSF en de 
sportbonden vinden het belangrijk om sporters, begeleiders en verenigingen daarin bij te staan. Op deze 
site staan preventieve tips, maar ook wat te doen bij een incident. 
Klik op deze link https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit 

Etiquette 
Greenkeepers: Hebben altijd voorrang. Zij geven aan wanneer je kan slaan. 
Respect: Wens je flight genoten een fijne ronde. Bedanken na een ronde. Kijk mee 

als je flight genoot (af)slaat. Hou je aan de afslagtijden/tee sluitingen op 
het bord. 

Afslagplaats: Geen oefenslag op de tee, oefenswing mag wel. 
Veiligheid: Geen oefenswing richting mensen. Nooit slaan als je voorgangers zou 

kunnen raken. 
FORE:  Als de bal te dicht op ander spelers komt, roep: “FORE”! Andersom: maak 

je klein en bescherm je hoofd. 
Tempo: Aansluiting houden op voorgangers, anders doorlaten bij afstand verlies. 

Denk aan Ready Golf. 
Bal oppakken: Bij een Stableford of Tegen par/bogey wedstrijd wordt men nog steeds 

geacht om de bal op te pakken op een hole, als er op deze hole niet meer 
gescoord kan worden. 

Provisional: Sla een provisionele bal (reserve bal) als je niet zeker bent of je je eerste 
bal kan vinden, behalve als je in een hindernis bent gekomen.  

Zoeken: Help je flight genoot zoeken. Je mag eerst jouw bal slaan (ready golf). 
Zoektijd is 3 minuten. Denk aan doorlaten, beginnen met zoeken = 
doorlaten. 

Gedrag: Rustig zijn in de baan. Hou je in als je gefrustreerd raakt. Geef geen advies.  
Plaggen: Altijd terugleggen. 
Bunkers: Hark voetsporen. Niet tussen bunker en green met een trolley lopen. 
                                        Altijd via de lage kant de bunker betreden 
Green: Repareer pitchmark(s). Niet op de putting lijn van een ander staan. Help 

met de vlag en leg de vlaggenstok rustig neer. Trolley aan de buitenkant 
van green zetten. Zo min mogelijk met de trolley over de fore greens 
lopen 

about:blank
about:blank
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Score:  Noteer jouw score na het spelen bij de afslag van de eerstvolgende hole. 
 
 
Dresscode 

Golf is een vrijetijdssport. Daarbij wordt sportieve (golf)kleding gedragen. Deze kleding is “passend”. Een 

broek, short, rokje, golfjurkje kan allemaal. Iets van een kraagje en enige bedekking wordt gewaardeerd, 

dus geen spaghettibandjes of T-shirts en naveltruitjes. Spijkerbroeken zonder al te veel rafels en gaten 

kunnen zeker. Natuurlijk draagt u golfschoenen of sportschoenen vergelijkbaar met golfschoenen. 

Spelers met Baanpermissie 
Mogen alleen de baan in met iemand die tenminste over een handicap beschikt; 
Spelen altijd een twee-bal, indien zij niet spelen met iemand met een handicap van 36 of lager, slaan 
altijd af van de oranje tees.  

Spelers met een handicap van 37 of hoger 
Hebben dezelfde rechten als een speler met een handicap van 36 of lager, met dien verstande dat zij 
een twee-bal spelen of een flight vormen met maximaal 3 spelers waarvan tenminste een speler een 
handicap van 36 of lager heeft. 
Advies: afslaan van de oranje tees. 

Baan 

De status van de baan wordt vermeld op het informatiebord naast het clubhuis en op de website. 

 

 

 


