
Golfpark Weilenseind 

 Baanreglement  

Om een goede orde in en om de baan te bewaren is het wenselijk richtlijnen te geven door 

middel van een baanreglement. Dit baanreglement is bedoeld als aanvulling op de 

spelregels en etiquette zoals die bij het golfen gelden. Om het plezier voor u en voor anderen 

te verhogen wordt van elke speler verwacht dat deze zich houdt aan dit reglement.  

Het reglement kent de volgende artikelen: 

Art. 1:   Kennis/overtredingen van het baanreglement                                                           

Art. 2:   Toegang tot het golfpark                                                                                             

Art. 3:   Speelvaardigheid als eis                                                                                            

Art. 4:   Etiquette- en golfregels                                                                                                    

Art. 5:   Kleding door de golfbaan                                                                                                  

Art. 6:   Kinderen en huisdieren                                                                                                        

Art. 7:   Openingstijden                                                                                                                 

Art. 8:   Reserveringen en procedure afslaan                                                                            

Art. 9:   Zorg voor de baan                                                                                                              

Art. 10: Aanwijzingen en controle                                                                                                

Art. 11: Route                                                                                                                                                 

Art. 12: Speelsnelheid                                                                                                                         

Art. 13: Baanpersoneel en pro’s                                                                                                      

Art. 14: Driving range, oefengreens en oefenbunker                                                                           

Art. 15: Golfuitrusting                                                                                                                     

Art. 16: Trolleys                                                                                                                                        

Art. 17: Aansprakelijkheid                                                                                                                                    

Art. 18: Toegebrachte schade                                                                                                                

Art. 19: Roken en afval in de baan                                                                                                        

Art. 20: Mobiele telefoons                                                                                                                       

Art. 21: Veiligheid    

Art. 1. Kennis en overtredingen van het baanreglement                                                              

Iedere speler/bezoeker wordt geacht dit baanreglement te kennen en na te leven. In alle 

gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de exploitant of zijn vertegenwoordiger. 

Sancties op overtredingen van het in dit baanreglement gestelde kunnen onder meer 

bestaan uit verwijdering van de baan, schorsing of royement als jaarkaarthouder. Indien het 

een overtreding betreft van een lid van Golfclub Weilenseind wordt de sanctie opgelegd in 

overleg met het bestuur van de vereniging. 

Art. 2. Toegang tot het golfpark (baan)                                                                                             

De baan is toegankelijk voor jaarkaarthouders van Golfpark Weilenseind die in bezit zijn van 

minimaal baanpermissie en voorts voor genodigden van de exploitant, greenfee-spelers, 

bezoekers en leerlingen van  Golfschool Weilenseind. ! ! 

Art. 3. Speelvaardigheid als eis                                                                              

Greenfeespelers en/of genodigden, niet leden, dienen in het bezit te zijn van een geldige 

greenfeekaart en minimaal een geldige baanpermissiepas van hun homecourse of moeten 

een verklaring kunnen overleggen van hun teaching pro.   



Voor golfschoolabonnementhouders en lesnemers gelden de toegangsbepalingen zoals die 

zijn vastgesteld door de opleiding, de exploitant en de golfpro’s van golfpark Weilenseind. 

Art.4. Etiquette- en golfregels                                                                                                            

Iedere speler en bezoeker dient zich te houden aan de etiquette- en golfregels zoals die door 

de NGF worden gehanteerd. Alle spelers dienen vooraf kennis te nemen van de Local Rules 

en gedragsregels van Weilenseind. Deze staan vermeld  op de scorekaart, op de site van 

het golfpark en in  het inschrijfhokje bij hole 1. 

 Art. 5. Kleding door de golfbaan                                                                                                       

Spelers zijn gekleed en geschoeid volgens de algemene normen van beschaving en mode 

bij het golfspel, dus onder meer: geen joggingpakken of trainingstenues, geen topjes of korte 

broeken, m.u.v. bermuda’s. Golfschoenen zijn verplicht, m.u.v. deelnemers aan clinics en 

leerlingen zonder baanpermissie (indien de leerlingen op de green of in de baan les hebben 

zijn golfschoenen wel verplicht.)  

Art. 6. Kinderen en huisdieren                                                                                                    

Kinderen hebben uitsluitend als leerling van en onder begeleiding van professionals van de 

golfschool toegang tot de golfaccommodatie. Kinderen tot en met 12 jaar in bezit van 

baanpermissie hebben alleen toegang tot de baan onder begeleiding van een volwassene, 

die minimaal in het bezit is van Handicap 54. Het betreden van het golfpark met huisdieren is 

alleen toegestaan indien het dier is aangelijnd. Het is niet toegestaan de huisdieren mee te 

nemen in de baan of op de oefenfaciliteiten.  

Art. 7. Openingstijden                                                                                                                                     

De baan is geopend van dinsdag t/m zondag. Voor de overige openingstijden van de 

golfbaan, driving-range en het clubhuis wordt verwezen naar het mededelingenbord en/of de 

baaninformatie op de website. De baan en/of de oefenaccommodatie kunnen geheel of 

gedeeltelijk worden gesloten door de exploitant in verband met weers- of 

terreinomstandigheden, werkzaamheden in de baan en/of op de oefenaccommodatie, 

wedstrijden, evenementen of gebruik door derden. Zie hiervoor ook de baaninformatie op de 

website 

Art. 8. Reserveringen en procedure afslaan.                                                                                 

Jaarkaarthouders en greenfeespelers starten door een golfballetje te plaatsen in de  

startspiraal bij hole 1. Men dient zich voorts in te schrijven in het aanwezigheidsregister bij  

de afslagplaats van hole 1..                                                                                                   

Greenfeespelers melden zich eerst bij de receptie voor het verkrijgen van een greenfeekaart. 

Greenfeespelers moeten zich bij de receptie legitimeren met een HCP pas of een 

Baanpermissiebewijs. De exploitant, of een namens hem optredend persoon, kan bij drukte 

bepalen dat drie- of viertallen verplicht zijn. In dat geval hebben twee ballen geen standing. 

Ook kan een maximum gesteld worden aan het totaal van de handicaps van de personen in 

één flight. Men mag niet eerder afslaan alvorens de voorgaande flight de green heeft 

verlaten. Dit met uitzondering van de holes 3/12, 4/13 en 9/18. 

 Art. 9. Zorg voor de baan                                                                                                                

Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dat houdt in 

dat u gehouden bent om pitchmarks op de greens te herstellen, ook de pitchmarks die door 

anderen veroorzaakt zijn. Bunkers dient men te betreden en te verlaten aan de lage kant. 

Bunkers dient men aan te harken en de harken terug te leggen op de harksteunen. 



Uitgeslagen plaggen op de fairway en de rough dienen teruggelegd te worden. In het water 

geslagen ballen mogen uitsluitend uit het water gehaald worden met behulp van daarvoor 

bestemde hengels.  

Art. 10. Aanwijzingen en controle.                                                                                               

Bagtags en greenfeekaarten dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de 

golfuitrusting. Alle spelers en gebruikers van het golfpark dienen controle op de geldigheid 

van bagtags en greenfee kaarten onverwijld toe te staan. De controle geschiedt door de 

exploitant of een namens hem optredend persoon, bijvoorbeeld de marshal.  Aanwijzingen 

ten aanzien van het gebruik van de baan, de snelheid van spelen, het doorlaten van spelers 

met standing en het naleven van het baanreglement door de hierboven genoemde 

functionarissen dienen te worden opgevolgd.   

Een jaarkaarthouder is verantwoordelijk voor het juiste speelrecht en gedrag in de baan van 

een meespelende niet-jaarkaarthouder en is hierop aanspreekbaar door de exploitant en/of 

een door hem aangewezen persoon. 

 Art. 11. Route.                                                                                                                                   

De afslag geschiedt vanaf de 1e tee. Spelers moeten de aangegeven route-aanduidingen 

volgen. Spelers dienen waar mogelijk de paden te volgen. De greens moeten zoveel 

mogelijk aan de linkerzijde gepasseerd worden en trolleys moeten waar mogelijk op een 

afstand van 5 meter van de greens blijven. Route aangegeven door witte lijnen moet 

opgevolgd worden. 

 Art. 12. Speelsnelheid.                                                                                                                                

De maximale speeltijd over 9 holes voor een flight van 4 personen is circa 1,5 uur. Spelers 

die te langzaam spelen, dit ter beoordeling van de marshal of een andere door de exploitant 

aangewezen functionaris, kunnen door hem verzocht worden sneller te spelen dan wel een 

hole over te slaan.  

 Art. 13. Baanpersoneel en pro’s                                                                                                     
Zowel baanpersoneel als pro’s hebben tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden 
voorrang op de spelers in de baan. Spelers wachten op een teken van deze functionarissen , 

voordat zij hun spel in de richting van deze functionarissen voortzetten. Lesgevende pro’s en 
andere personen belast met de opleiding hebben met hun leerlingen op de driving-range, 

door de baan, op de oefengreens en in oefenbunkers voorrang op andere spelers. 

 Art. 14. Driving-range, oefengreens en oefenbunker.                                                                         

Op de driving-range dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaatsen. Op 

de driving-range dient men de concentratie van anderen te respecteren. De driving-range-

ballen zijn eigendom van Golfpark Weilenseind. Het is niet toegestaan driving-range ballen te 

gebruiken in de baan. Ballen rapen op de driving-range is niet toegestaan.  Na gebruik van 

de oefenfaciliteiten dient men deze netjes en schoon achter te laten en de lege emmers 

terug te zetten op de daar voor bestemde plaats bij de ballenautomaat.  

Art. 15. Golfuitrusting.                                                                                                                                

De spelers mogen uitsluitend gebruik maken van golfstokken die zijn goedgekeurd door de 

Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews. Een ieder die gebruik maakt van de golfbaan 

moet een pitchfork bij zich dragen en tevens het laatste NGF-boekje Golfregels in de golftas 

hebben .  



Art. 16. Trolleys.                                                                                                                                     

Het is verboden met golfcars en trolleys te rijden over afslagplaatsen en de greens, tussen 

greens en bunkers, op de voorgreens, beplante vakken en dergelijke. Bij het clubhuis dient 

men de golfcars, golftassen en trolleys te parkeren op de daartoe aangewezen plaats.   

Art. 17. Aansprakelijkheid.                                                                                                                               

Het gebruik van golfbaan en accommodaties is voor eigen risico.  De exploitant of 

personeelsleden  kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of schade in 

welke vorm dan ook. Leden van Golfclub Weilenseind en andere leden van de NGF zijn WA 

verzekerd met een eigen risico van  € 125,- per gebeurtenis. 

 Art.18. Toegebrachte schade.                                                                                                                      

Indien materialen of voorwerpen, toebehorend aan of in huur van of anderszins in gebruik 

van de golfschool of de exploitant worden beschadigd door de gebruiker kan de 

toegebrachte schade worden verhaald  op de veroorzaker.  

Art. 19. Roken en afval in de baan, toiletbezoek.                                                                                                

Bij bijzondere droogte kan er een rookverbod gelden voor de gehele golfbaan. Rokers 

dienen een asbakje bij zich te hebben en dit te gebruiken voor het verzamelen van eigen 

peukjes, lucifers en dergelijke. Het is verboden peuken, lucifers en dergelijke achter te laten 

in de baan of in de afvalbakken. Afval dient te worden gedeponeerd in de aanwezige 

afvalbakken. Men dient van de aanwezige toiletvoorzieningen gebruik te maken.  

Art. 20. Mobile telefoons. Het gebruik van mobiele telefoons in de baan, op de driving-range 

of op de oefenaccommodaties is niet toegestaan. Bij wedstrijden en evenementen kan hierop 

een uitzondering worden gemaakt met toestemming van de wedstrijdcommissie. 

Art. 21 Veiligheid.                                                                                                                                       

Van iedere speler/bezoeker wordt verwacht dat hij/zij rekening houdt met de veiligheid van 

andere spelers/gebruikers van het terrein.  
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