ETIQUETTE
1. The Spirit of de game.
Speel volgens de regels en wees hoffelijk en sportief.
2. Veiligheid.
Spelers moeten opletten dat bij hun slag of oefenswing niemand in de buurt kan geraakt
worden. Slaat de speler een bal in een richting die gevaar kan opleveren voor anderen, dan
behoort hij onmiddellijk “Fore” te roepen.
3. Rekening houden met andere spelers.
Men mag andere spelers niet storen door te bewegen, te praten of onnodige geluiden te
maken.
Niet vlakbij of recht achter de bal te staan of recht achter de hole wanneer een speler wil
gaan slaan.
Op de green niet op de puttinglijn van een andere speler staan.
Een speler die bij strokeplay als marker optreedt, behoort op weg naar de volgende afslag de
score met de betreffende speler zo nodig te verifiëren en te noteren.
4. Speeltempo.
Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te houden met de groep voor
hen. Een groep die een volledige hole afstand verliest is traag en behoort de
achteropkomende groep die sneller speelt door te laten.
5. Ready Golf.
Steeds klaar staan om de volgende slag te doen. Voor de beurt spelen in strokeplay mag
indien de veiligheid niet in het gedrang komt.
Wanneer een hole is uitgespeeld behoren de spelers de green onmiddellijk te verlaten en de
scores noteren op weg naar of op de volgende afslagplaats.
6. Verloren bal.
Indien een speler meent dat zijn bal misschien verloren is buiten een strafgebied of
misschien buiten de baan ligt, behoort hij om tijd te sparen, een provisionele bal te spelen.
Spelers die naar een bal zoeken behoren, zodra het duidelijk wordt dat de bal niet
gemakkelijk te vinden is, de spelers in de groep achter hen een teken te geven dat zij
doorgelaten worden. Zij behoren niet eerst drie minuten te zoeken voordat ze dit doen. Als
de groep eenmaal is doorgelaten, mogen zij zelf pas doorspelen als die groep voorbij en
buiten bereik is.
7. Zorg voor de baan.
Voordat een speler een bunker verlaat, behoort hij alle door hem en door anderen gemaakte
gaten en voetstappen in de buurt zorgvuldig op te vullen en vlak te maken.
Plaggen terugleggen en beschadiging door schoenen en ballen op de green te herstellen.
8. Onnodige schade voorkomen.
Bij het maken van oefenswings geen plaggen uitslaan.
Spelers behoren er voor te zorgen dat de green niet wordt beschadigd als zij hun tas of de
vlaggenstok neerleggen.
De bal behoort niet met de kop van de club of de putter uit de hole gehaald te worden.
Plaatselijke aanwijzingen voor het rijden met golfkarren behoren strikt te worden opgevolgd.
9. Gedragscode.
Elke club dient vanaf 2019 zijn eigen gedragscode op te stellen waarin ook de etiquette
regels worden opgenomen. Dit document zal binnenkort gepubliceerd worden.

