
 

 

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 strippen/ballenkaart 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.  

 

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



 

 

 

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 (bij wedstrijden)  
Tijdens een qualifying ronde worden de R&A en NGF golfregels door de groep nageleefd. 
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. 
 
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 
 
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. 
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Onweerprotocol 
 
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. 
 
Waar schuilen? 

In de schuilhutten, het clubhuis en de greenkeepersloods. Schuilhutten bevinden zich op onze 
baan: 

o rechts aan het einde van de fairway van hole 2 
o aan het pad achter de herentee van hole 5 
o tussen hole 7 en hole 8 ter hoogte van de damestee van hole 8 
o rechts achter de green van hole 12 op weg naar hole 13 
o langs het pad van hole 16 naar 17 ter hoogte van de tee van hole 15 

Indien u niet tijdig een schuilplaats kunt vinden?  
Vermijd in ieder geval de volgende riskante plaatsen: alleenstaande bomen, bosranden, 
waterhindernissen en metalen afrasteringen. Zoek een open plek. Hurk met uw voeten bij 
elkaar (contact met de grond zo klein mogelijk). Blijf niet in groepjes bij elkaar staan en ga niet 
plat op de grond liggen. Blijf uit de buurt van uw golfkar en golfclubs. Steek geen paraplu op. 

Vermijd mobiel telefoneren tijdens onweer 

Een mobiele telefoon trekt geen bliksem aan, daarvoor is de telefoon te klein, echter bij 
telefoneren tijdens onweer kan de telefoon als geleider werken die de stroom toegang geeft 
tot het lichaam. Onderzoek en praktijk geven aan dat dan de gevolgen van een inslag vele 
malen ernstiger zijn. 

 



 

 

Standing 
Hole 1:  

• op hole 1 wordt gestart op volgorde van aankomst en op die plek heb je standing 
(recht om af te slaan) mits je single, twee of drie bal speelt. Vierballen hebben geen 
standing en zullen, ook al staan ze klaar om af te slaan, anderen voor moeten laten 
gaan. 

• Uitzondering hierop is de speciale start tijd voor vierballen op zondagen van 11.30 uur 
tot 12.30 uur en op donderdagen van 13.00 uur tot 14.30 uur. 

• Indien zich door de week een flight aandient die een “ladderzilverwedstrijd” speelt 
heeft deze standing boven alle flights, mits een vlag in de tas wordt gevoerd en het 
niet op een gereserveerde starttijd is. 

 
Hole 10:  

• op hole 10 heeft elke flight die van hole 9 komt standing. Een nieuwe flight mag 
slechts onder twee condities vanaf hole 10 starten;  
o met toestemming van de marshal en als deze aanwezig is 

o Indien de marshal niet aanwezig is uitsluitend als men zich ervan heeft vergewist 

dat hole 9 helemaal leeg is. 

o In alle andere gevallen is starten niet toegestaan! 

 
Standing betreft uitsluitend de volgorde van afslaan op hole 1 of 10. Een flight die standing 
heeft mag als eerste afslaan. Door de baan heeft standing geen betekenis meer. Na de afslag 
geldt de regel dat bij een hole distance verlies moet worden doorgelaten, of het nu een single, 
tweebal, driebal of vierbal is, maakt geen verschil 
 
 
 



 

 

Etiquette 

• Speel direct een provisionele bal indien twijfel bestaat of de bal gevonden kan worden. 

• Sta stil en wees stil als anderen slaan. 

• Loop door naar uw bal zolang uw medespeler nog niet zijn/haar stand heeft ingenomen, 
en zonder hem/haar te hinderen. 

• Leg plaggen terug en stamp ze goed aan. 

• Laat bunkers niet ongeharkt achter.  

• Zet bij aankomst bij de green uw tas of kar naast of voorbij de green in de looprichting 
naar de volgende hole. 

• Rij niet over de voorgreen en zet uw tas daar ook niet neer. Rij ook niet tussen bunkers 
en green met uw trolley. 

• Repareer pitchmarks voordat u gaat putten. 

• Vermijd beschadiging van de green: til uw voeten goed op; draai niet met uw voeten; 
betreed de grond rondom de hole voorzichtig. 

• Trek de vlaggenstok rechtstandig uit de hole en zorg er bij terugplaatsen voor dat de 
rand van de hole niet beschadigd wordt; leg de vlaggenstok voorzichtig op of naast de 
green  daar waar uw medespeler er geen last van heeft.  

• Noteer de scores bij het starten op de volgende hole. 

• Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid, zij dienen bij (dreigend) 
onweer tijdig hun golfronde te onderbreken.  

• Indien u twijfelt over het juist toepassen van bovenstaande regels door uzelf of door 
anderen dient u contact op te nemen met de dienstdoende marshal. De marshal heeft tot 
taak een vlot verloop van de doorstroming te bevorderen en erop toe te zien dat de 
huisregels worden nageleefd. De marshal zal het bestuur storende overtredingen 
melden. 

• Roken in de baan is niet gewenst. Doet men dit toch, dan behoort men de peuken 
mee te nemen. 

 



 

 

Spelgedrag tijdens wedstrijden 

• Spelers zijn gehouden zich in een wedstrijd sportief te gedragen. Spelers zijn 
verantwoordelijk voor een vlotte gang door de baan door: 

o niet te treuzelen met het uitzoeken van een stok, het bestuderen van de 
speellijn, het nakijken van de bal; 

o in een vlot tempo te lopen, maar ook niet zo snel dat de voorgaande partij 
daardoor opgejaagd wordt; 

o de bal op te nemen als er niet meer gescoord kan worden; 
o bij afstandsverlies, d.i. meer dan één hole tussen twee  elkaar volgende 

partijen, of bij het zoeken naar de bal, de achteropkomende partij correct 
door te laten; 

o de greens zo snel mogelijk vrij te maken en de scores te noteren bij 
aankomst op de volgende hole. 

• Spelers dienen zich te onthouden van elke actie of emotionele uiting die door 
medespelers als hinderlijk kan worden ervaren. Bij herhaalde overtreding hiervan of van 
andere gedrags- en etiquetteregels kan de Commissie een sanctie opleggen, zoals 
diskwalificatie en/of een schorsing voor één of meer wedstrijden. 

• Passende kleding bij prijsuitreikingen. 

• Het is niet toegestaan tijdens een wedstrijd mobiele communicatiemiddelen te 
gebruiken; in zeer bijzondere gevallen kan de Commissie hiervoor dispensatie verlenen. 

• Aanwijzingen van de wedstrijdleiding als wel van de marshal dienen strikt te worden 
opgevolgd. Spelers die zich hieraan niet houden kunnen uit de baan worden verwijderd, 
resp. bij wedstrijden worden gestraft conform punt 2. 

• Neem kennis van het Algemeen Wedstrijdreglement (AWR) 

Bijzondere speelrechten: 

1. Gastspelers worden in beperkte mate toegestaan. Zij dienen in het bezit te zijn van 
een handicap van 36 of lager en met een geldige NGF kaart. 

2. Leden met Baanpermissie mogen alleen de baan in met leden met min HCP54. 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.  

3. 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. 

4. Jeugdproefleden mogen met toestemming van de pro en uitsluitend onder begeleiding 
van een lid van de SGC met maximale HCP54, op zaterdag vanaf 15.30 uur 9 holes 
spelen. Slaan altijd af van de oranje tees. 

5. Niet-leden met baanpermissie via de pro, mogen uitsluitend onder begeleiding van 
een lid van de SGC met maximale HCP54, doordeweeks voor 09.00 uur of na 16.00 uur 
een eerste kaart gaan lopen voor HCP54. Flightreservering via de caddiemaster. 

 
 
 
 


