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Baanreglement 
Dit baanreglement is een aanvulling op de spelregels en de gedragsregels zoals die 
bij het golfen gelden. Om het plezier voor u en voor anderen te verhogen verwachten 
wij dat elke speler zich houdt aan de Rules of Golf, de plaatselijke regels (local rules) 
van Weilenseind en dit reglement. Een speler moet het laatste NGF-boekje 
Golfregels in de golftas hebben. De local rules vindt u op de scorekaart en bij hole 1. 

1. Veiligheid 

1.1. Van iedere speler of bezoeker verwachten wij dat hij/zij rekening houdt met 
de veiligheid van andere spelers en gebruikers van de baan en passanten in 
de openbare ruimte in de omgeving van de baan. 

1.2. Covid-19: Iedereen dient de algemene Corona-gedragsregels op te volgen. 

1.3. Specifiek voor het golfpark gelden de volgende Corona-regels: 

1.3.1. Zorg dat je voor en na het golfen zorgvuldig je handen wast, 
minimaal 20 seconden.  

1.3.2. In de golfbaan wordt u geacht minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 
te houden.  

1.3.3. Op de paden staan paaltjes met de ‘looprichting’, u dient zoveel 
mogelijk rechts te houden op de paden. Op deze manier kunnen we 
elkaar veilig passeren.  

1.3.4. Gebruik bij voorkeur digitale scorekaarten in de app GOLF.NL.  
1.3.5. Iedere speler draagt aan zijn tas een geel label met daarop zijn 

starttijd. 
1.3.6.  Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. 
1.3.7. Ontsmet uw handen na het aanraken van vlaggen, harken, 

ballenautomaat, emmers en andere voorzieningen in de baan.  
1.3.8. Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en 

doorlopen of tijdig voorrang verlenen. 

1.4. Volg ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel. 
1.5. Speelvaardigheid als eis: leden van GC Weilenseind, greenfeespelers en/of 

genodigden, niet leden, dienen in het bezit te zijn van een geldige 
Weilenseind-bagtag of geldige greenfeekaart en minimaal een geldige NGF-
baanpermissiepas van hun homecourse of moeten een verklaring kunnen 
overleggen van hun teaching pro.  

1.6. 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.  

1.7. Een speler mag niet eerder afslaan voordat de voorgaande flight buiten 
bereik van zijn voorgenomen slag is. Vooral op de doglegs van hole 3  en 
hole 4 moet de speler zich hiervan overtuigen voordat de speler een 
diagonale slag wil slaan. Op hole 6 en hole 7 moet de speler rekening houden 
met passanten over de openbare weg langs de hole. Bij elke gevaarlijke 
situatie roept de speler of zijn flightgenoten duidelijk hoorbaar “FORE”. 
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2. Zorg voor de baan 

2.1. Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen.  
2.2. Spelers mogen uitsluitend gebruik maken van golfstokken die zijn 

goedgekeurd door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews. Spelers 
dragen golfschoenen die de baan en met name de greens niet beschadigen.  

2.3. Iedere speler moet een pitchvork bij zich hebben. U moet pitchmarks en 
andere beschadigingen op de greens herstellen, ook de (vergeten) 
pitchmarks die door anderen veroorzaakt zijn.  

2.4. Bunkers dient u te betreden en te verlaten aan de lage kant. Bunkers dient u 
aan te harken en de harken terug te leggen op de harksteunen. Het gebied 
tussen een bunker en de green is verboden voor trolleys, golfkarren en 
handicarts. 

2.5. Uitgeslagen plaggen op de fairway en de rough dient u terug te leggen en 
aan te drukken. In het water geslagen ballen mogen uitsluitend uit het water 
gehaald worden met behulp van daarvoor bestemde hengels. 

2.6. Route. U start bij hole 1. U moet afslaan vanaf de opengestelde tee. U moet 
de aangegeven route-aanduidingen en waar mogelijk de paden volgen. De 
greens moet u zoveel mogelijk aan de linkerzijde passeren en uw golfkar 
moet waar mogelijk op een afstand van 5 meter van de greens blijven. De 
route wordt aangegeven door bordjes en witte lijnen. 

2.7. Trolleys, golfkarren en handicarts: het is verboden met golfkarren, handicarts 
en trolleys te rijden over afslagplaatsen en greens, tussen greens en bunkers, 
op de voorgreens, op beplante vakken en kwetsbare gebieden. Bij het 
clubhuis dient men de golfkarren, golftassen en trolleys te parkeren op de 
daartoe aangewezen plaats. 

3. Zorg voor doorstroming en speelsnelheid 

3.1. Weilenseind heeft gekozen voor de uitgangspunten van Ready Golf. Ready 
golf betekent dat je speelt zodra het kan mits het veilig is - ook al is het nog 
niet jouw beurt. Onder aan dit document volgen 16 Ready golf-tips. 

3.2. De exploitant, of een namens hem optredend persoon (marshall, 
greenkeeper), kan bij drukte bepalen dat drie- of viertallen verplicht zijn. In dat 
geval zijn flights van twee spelers niet mogelijk. Ook kan een maximum 
gesteld worden aan het totaal van de handicaps van de spelers in één flight. 
Als dat voordelig voor de speelsnelheid is, kan de exploitant of de marshall of 
greenkeeper u vragen om op een andere hole te starten. 

3.3. Spelers in opleiding dragen een oranje bagtag aan de tas en spelen van de 
oranje tee. 

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

3.5. Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, de snelheid van 
spelen, het doorlaten van spelers met een hogere speelsnelheid of 
andersoortige voorrang en het naleven van het baanreglement door de 
hierboven genoemde functionarissen moet u opvolgen. 
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3.6. De maximale speeltijd over 9 holes voor een flight van 4 personen is circa 1,5 
uur. Een marshall of een greenkeeper kan spelers die te langzaam spelen 
verzoeken sneller te spelen dan wel een hole over te slaan. 

4. Toegang tot en spelen van de baan 

4.1. Openingstijden: De baan is geopend van dinsdag t/m zondag. U kunt een 
startijd reserveren van 8.30 uur tot 19.50 uur. Voor de overige openingstijden 
van de golfbaan, drivingrange 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. 

4.2. RESERVEREN: Voordat u bij ons op de golfbaan kunt komen golfen bent u 
verplicht vooraf te reserveren. Dit kunt u doen via het programma TeeTime 
(via de site bereikbaar). Inloggen kan met uw inloggegevens van ‘mijn 
Weilenseind’. https://golfparkweilenseind.nl/golfbaan/starttijd-reserveren/. De 
handleiding voor inloggen en het maken van een reservering vindt u 
op www.golfparkweilenseind.nl/starttijdfaq. De Interval tussen de starttijden is 
10 minuten. U kunt bij het maken van een reservering ook voor al uw 
medeflightgenoten reserveren. 

4.3. 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. 

4.4. Een flight mag bestaan uit maximaal 4 spelers. 
4.5. U dient maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig zijn bij de afslag van hole 

1. 
4.6. Handicarts dienen ook vooraf gereserveerd te worden via de 

site:https://golfparkweilenseind.nl/golfbaan/handicart/ 
4.7. Mocht u problemen hebben met het reserveren, kunt u wellicht eerst vragen 

of een medegolfer u kan helpen. Mocht u nog steeds vragen hebben, kunt u 
tijdens de openingstijden van de receptie contact opnemen via:0161-452682. 

4.8. Wanneer u vooraf niet gereserveerd heeft, kunnen we u niet toelaten in 
de baan en moeten wij u helaas terug naar huis sturen. 

5. FACILITEITEN: 

5.1. De oefenfaciliteiten zijn geopend en kunnen gebruikt worden zonder 
reservering vooraf. 

5.2. De golf pro heeft voorrang op de oefenfaciliteiten. 
5.3. Zowel bij de driving range als putting green(s) voldoende afstand houden. 
5.4. Maximaal één persoon toegestaan per lockerruimte. Wanneer de 

lockerruimte bezet is, blijft u dan buiten op gepaste afstand wachten. 
5.5. Handicarts zijn op reservering beschikbaar. Per handicart is maar één 

persoon toegestaan, tenzij het gaat om 2 personen uit hetzelfde huishouden. 
6.1. De baan is toegankelijk voor leden van de GC Weilenseind, jaarkaarthouders 

van Golfpark Weilenseind die in bezit zijn van minimaal NGF-baanpermissie 
en voorts voor genodigden van de exploitant, greenfeespelers met NGF-
baanpermissie, bezoekers en leerlingen van Golfschool Weilenseind. 

6.2. Greenfeespelers en/of genodigden, niet leden, dienen in het bezit te zijn van 
een geldige greenfeekaart en minimaal een geldige baanpermissiepas van 

https://mandrillapp.com/track/click/13339439/golfparkweilenseind.nl?p=eyJzIjoiMGlOay1TLUh6eTZQNzJoQjk1X2NTQ3g1eEY4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2dvbGZwYXJrd2VpbGVuc2VpbmQubmxcXFwvZ29sZmJhYW5cXFwvc3RhcnR0aWpkLXJlc2VydmVyZW5cXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiYTc2ZDVhNzRhNjJiNDQyNWI3NTUxYWY1YTVmNjM0NDhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJiMzgwYmJhZjcyNTIwYTgxMGRjYzE1MWE3NTVlNDJiNjU2MjYwNzNiXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/www.golfparkweilenseind.nl?p=eyJzIjoicnBNMWFXdGpTS0JnTGtKaW9iNDZkNWpmSGpVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmdvbGZwYXJrd2VpbGVuc2VpbmQubmxcXFwvc3RhcnR0aWpkZmFxXCIsXCJpZFwiOlwiYTc2ZDVhNzRhNjJiNDQyNWI3NTUxYWY1YTVmNjM0NDhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJiZTYxYjljMTg2Njg4MWI0MTBlMDRhNThlMjE1ZGJjMGM3NDJiMTU3XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/13339439/golfparkweilenseind.nl?p=eyJzIjoiWnU2a0c4bkJ6Tm1uYk43UVFBcFZoODF6aDhBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzMzOTQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2dvbGZwYXJrd2VpbGVuc2VpbmQubmxcXFwvZ29sZmJhYW5cXFwvaGFuZGljYXJ0XFxcL1wiLFwiaWRcIjpcImE3NmQ1YTc0YTYyYjQ0MjViNzU1MWFmNWE1ZjYzNDQ4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTA3MDQxN2E2Y2ZiMDIxZjRkMmFlNGY1NWZhNTcxZWYxNjY1OGE4N1wiXX0ifQ
tel://0161-452682/
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hun homecourse of moeten een verklaring kunnen overleggen van hun 
teaching pro.  

6.3. Voor golfschoolabonnementhouders en lesnemers gelden de 
toegangsbepalingen zoals die zijn vastgesteld door de opleiding, de 
exploitant en de golfpro’s van golfpark Weilenseind. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

7. Verantwoordelijkheid en controle 

7.1. Bagtags van de golfclub, de gele bagtag met de gereserveerde startijd 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 greenfeekaarten onverwijld toe te staan. De 
controle geschiedt door de exploitant of een namens hem optredend persoon, 
bijvoorbeeld de marshall of de greenkeeper. Aanwijzingen ten aanzien van 
het gebruik van de baan, de snelheid van spelen, het doorlaten van spelers 
met voorrang en het naleven van het baanreglement door de hierboven 
genoemde functionarissen dienen te worden opgevolgd. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

8. Gedragsregels 

8.1. Drivingrange, oefengreens en oefenbunker: Op de drivingrange dient men 
uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaatsen. Op de drivingrange 
dient men de concentratie van anderen te respecteren. De driving-
rangeballen zijn eigendom van Golfpark Weilenseind. Het is niet toegestaan 
ballen van de drivingrange te gebruiken in de baan. Ballen rapen op de 
drivingrange 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. 

8.2. Mobile telefoons. Mobiel telefoneren in de baan, op de drivingrange of op de 
oefenaccommodaties is niet toegestaan, tenzij in noodgevallen. Bij 
wedstrijden en evenementen kan hierop een uitzondering worden gemaakt 
met toestemming van de wedstrijdcommissie. 
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8.3. Roken: liever niet. Bij bijzondere droogte kan er een rookverbod gelden voor 
de gehele golfbaan. Rokers dienen een asbak bij zich te hebben en deze te 
gebruiken voor het verzamelen van eigen peukjes, lucifers en dergelijke. Het 
is verboden peuken, lucifers en dergelijke achter te laten in de baan, in de tee 
markers of in de afvalbakken.  

8.4. Afval: dient te worden gedeponeerd in de aanwezige afvalbakken.  
8.5. Toiletbezoek: men dient van de aanwezige toiletvoorzieningen gebruik te 

maken. 
8.6. Kleding door de golfbaan: Spelers zijn functioneel en sportief gekleed en 

geschoeid zoals dat gebruikelijk is bij het golfspel.  
8.7. 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. 

9. Sancties:  

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. 

Vastgesteld op 1 augustus 2020 door de exploitant van Golfpark Weilenseind in goed 
overleg met het bestuur van Golfclub Weilenseind. 

Tips voor ready golf: 

Ready golf betekent dat je speelt zodra het kan mits het veilig is - ook al is het nog niet jouw beurt. Hieronder 
volgen 16 Ready golf-tips. 

1 Harken? Sla alvast! De bal van je medespeler ligt in de bunker. Je medespeler slaat de bal en ligt vervolgens 
nog steeds verder van de hole af dan jouw bal. Sla in dit geval alvast jouw bal zodat je medespeler de tijd heeft 
om de bunker te harken en zich voor te bereiden op de volgende slag.  

2 Meteen uitholen Op de green heb je jouw bal dichtbij de hole geput, maar ook dichtbij de lijn van je medespeler. 
Hole dan vast uit. Dit is sneller dan opnieuw je bal markeren, je medespeler laten putten en dan zelf putten.  

3 Soms voor je beurt slaan Jij bent klaar om te slaan maar je medespeler, die eigenlijk aan de beurt is, nog niet. 
Sla dan als eerste zodat je medespeler daarna kan slaan en de tijd heeft om zich nog voor te bereiden op de 
volgende slag.  

4 Lastige bal Het kan zijn dat je medespeler verder weg ligt dan jij maar een lastige slag heeft. Je medespeler 
heeft wat tijd nodig om zijn of haar opties te bekijken. Als het veilig is, sla dan eerst jouw bal. Dan heeft je 
medespeler wat meer tijd en kan hij of zij slaan nadat jij je bal hebt geslagen.  

5 Eerst slaan, dan zoeken Je medespeler heeft de bal in het bos geslagen en jouw bal ligt prachtig op de fairway. 
Sla dan eerst je eigen bal op de fairway en ga daarna helpen met zoeken. Dat kan behoorlijk wat tijd schelen. 

6 Voor de green eerst Jouw bal ligt aan de voorkant van de green en de bal van je medespeler ligt over de green. 
Chip jouw bal dan eerst vanaf de voorkant van de green zodat je medespeler de tijd heeft om naar de achterkant 
van de green te lopen. 

7 Kortere afslagen eerst Het komt wel eens voor dat je op de groep vóór je moet wachten. Misschien is je 
medespeler, een longhitter, aan de beurt om te slaan, maar die heeft de kans de spelers voor jullie te raken. Jij 
slaat wellicht korter en kan de spelers voor je nooit raken. Sla dan als eerste vanaf de tee, dat scheelt weer wat 
tijd. 

8 Een korte pre-shot routine Een pre-shot-routine herhaal je bij iedere slag. Als deze kort is, kan dit veel tijd 
schelen in een golfronde. Een goede en veelgebruikte routine is ‘staan, oefenswing, slaan’. Hoe langer je over je 
slag gaat nadenken hoe slechter die meestal gaat. Je golfprofessional kan je helpen met het vinden van je juiste 
(korte) pre-shot-routine. 

9 Klaar staan Zorg ervoor dat je al helemaal klaar bent om te spelen als je aan de beurt bent. Dit voorkomt veel 
frustratie van andere spelers en de ronde zal ook een stuk sneller gaan. Vlak voordat je bij je bal aankomt kun je 
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alvast kijken wat de windrichting is. Gebruik je een rangefinder? Laser dan alvast de afstand terwijl anderen slaan 
en doe dat niet pas als het jouw beurt is. 

10 Speel een provisionele bal Zodra je denkt dat je bal verloren of buiten de baan zou kunnen zijn, speel je een 
provisionele bal. Stel dat de eerste bal verloren is, dan hoef je niet terug te lopen naar de plaats waar je vandaan 
kwam omdat je al een provisionele bal hebt gespeeld. 

11 Scores op de juiste plek noteren Noteer de score pas als je bent aangekomen op de volgende afslag. Dan is 
de hole die je net hebt gespeeld vrij voor de groep achter je. Wie als eerste afslaat op de volgende hole, noteert 
de score pas na de afslag, terwijl anderen afslaan. Kijk wel altijd mee bij de afslag van anderen! Hoe meer 
mensen meekijken, hoe eerder een scheve afslag wordt gevonden. 

12 Kies de juiste tee De keuze van de afslagplaats heeft veel invloed op de snelheid van het spel. Als een 
beginnende golfer van de gele of witte afslag speelt heeft hij/zij doorgaans meer slagen nodig en duurt een ronde 
ook aanzienlijk langer. Tevens kan het spelen van de juiste afslag ervoor zorgen dat je een aantal lastige 
hindernissen of lastige gebieden al gepasseerd bent. Hierdoor gaat ook de succesbeleving omhoog. 

13 Tassen slim wegzetten Als je naar de green loopt, zet je tas dan meteen op de weg richting de afslag van de 
volgende hole. Soms zie je de volgende afslag al liggen of er staat een bordje dat de richting aangeeft. 

14 Voorbereiding op een slag Terwijl je naar je bal toe loopt of terwijl anderen in je flight aan het spelen of 
voorbereiden zijn, kan je al veel informatie inwinnen die belangrijk is voor je volgende slag. Waar komt de wind 
vandaan, wat is de afstand die je wilt overbruggen, hoe loopt de hole, waar liggen de hindernissen? Op deze 
manier ben je klaar om je bal te slaan als je aan de beurt bent. 

15 Afwisseling van spelvormen Een van de mooie aspecten van golf is dat er verschillende spelvormen zijn. Het 
maakt de sport niet alleen divers maar het kan ook helpen bij de spelsnelheid. Strokeplay is een van de 
langzaamste spelvormen aangezien iedereen elke hole moet uitspelen. Stableford spelen gaat sneller; de spelers 
moeten de bal oppakken als ze geen punten meer kunnen halen. Hetzelfde geldt voor bogey- en par-wedstrijden 
en foursomes. En matchplay gaat ook snel omdat tegenstanders slagen aan elkaar kunnen geven. 

16 Kijk mee als anderen slaan Als je een rondje speelt, kijk dan altijd mee als een ander slaat. Bij een scheve 
slag vind je dan veel eerder de bal. Ga bij een rechtshandige speler bij voorkeur rechts naast de speler staan. Je 
staat dan veilig en kunt de bal goed volgen. 


