Etiquette
Gedragsregels op de golfbaan.
Etiquette is niet vrijblijvend, maar heeft een duidelijk doel.
Etiquetteregels worden niet afgedwongen door strafslagen, maar leggen verantwoordelijkheid bij de
speler.
We kunnen hierin vier facetten onderscheiden.
1. VEILIGHEID
2. ZORG VOOR DE BAAN
3. SPEELTEMPO
Deze drie brengen ons naar het laatste facet van het golfspel:
4. SPEELPLEZIER
1. VEILIGHEID
Het zal duidelijk zijn dat veiligheid de eerste zorg moet zijn, veiligheid voor ons zelf en voor de
medegebruikers van de golfbaan in de eigen flight en daarbuiten.
Greenkeepers op de baan hebben altijd voorrang; zij geven wel aan wanneer je kunt afslaan.
Op de afslagplaats staan we op een plaats waar we niet geraakt kunnen worden door de geslagen bal
of door de swing van de golfclub. Uiteraard kiezen we voor een plaats die de speler niet stoort en
niet recht achter de bal.
Daarna, op de hole, blijven we achter en buiten het slaggebied van de speler.
Een afzwaaier wordt begeleid door een luid geroepen
FORE, ook al neem je aan dat er geen personen zullen
worden getroffen. Niemand zien betekent niet dat er
niemand is.
Onweersdreiging is altijd een reden voor het nemen
van de daarvoor aanbevolen veiligheidsmaatregelen.
2. ZORG VOOR DE BAAN
We spelen graag op een baan die goed onderhouden is. Voor een belangrijk deel dragen we als
speler hieraan bij. Uitgeslagen divots worden teruggelegd en aangedrukt, de natuur zorgt snel voor
herstel.
Dit geldt ook voor reparatie van ballmarks op de green;
de pitchfork is een vast onderdeel van een plek in of
aan onze kleding, altijd bij de hand en niet in de tas,
die tas staat immers bij de green vaak niet in de buurt.

Afval hoort niet op de baan maar in de afvalbakken. Heeft iemand onverhoopt afval verloren, neem
het dan op en doe het in een afvalbak, zodat de baan schoon blijft. Een kleine moeite.

Een bunker wordt na gebruik aangeharkt en de
hark wordt correct teruggelegd. Aanharken aan
de rand van buiten naar binnen en in het
midden mooi egaliseren.
Afgebroken tees op de afslagplaats worden in de
afvalbakjes (teemarkers) gedeponeerd.
Bepaalde delen van de baan worden niet door trolleys of buggy's gebruikt. Dit zijn afslagplaats,
green, voorgreen (apron, fringe), het kort gemaaide gedeelte voor de green (soms aangegeven door
een witte lijn), en het gebied tussen greenside bunker en green.
Op de green wordt ook geen tas geplaatst.
Op de green niet leunen op vlaggenstok of club, speciaal bij het opnemen van de bal uit de hole.
Verwijder de vlaggenstok zorgvuldig uit de hole, zorg dat de hole niet wordt beschadigd.
Een waste area neemt een aparte positie in. Het is geen hindernis, maar een extra element om de
moeilijkheidsgraad van een hole te beïnvloeden. Mag bereden worden door trollies en buggy's tenzij
plaatselijke regelgeving dit verbiedt. Dit laatste is op onze baan het geval.
Ten aanzien van het gebruik van buggy’s (handicarts) dienen berijders gebruik te maken van de
aanwezige paden en kwetsbare gebieden te ontzien. Met name bij een natte baan is het noodzakelijk
om hiermee rekening te houden. Rustig rijden en geen rem- of bandensporen maken. Bij overtreding
zal dit betekenen dat de baancommissie minder snel de baan vrijgeeft voor buggy’s.
3. SPEELTEMPO
Bij de regelwijzigingen die ons in 2019 te wachten staan staat verhoging van het speeltempo
nadrukkelijk op de voorgrond. Zo zal de tijd die wij krijgen om een bal te zoeken teruggebracht
worden van vijf naar drie minuten.
Bal niet gevonden betekent verloren bal, de regel zegt dan: een nieuwe bal spelen vanaf de plek
waar de verloren bal werd geslagen met een strafslag.
Heb je het vermoeden dat een bal buiten een waterhindernis of buiten de baan (out of bounds, O.B.,
O.O.B.) is en misschien niet te vinden zal zijn, speel dan een provisionele bal (duidelijk aangeven "ik
speel een provisionele bal"). Regel 27-2
Starten
Het is gebruikelijk om ongeveer 10 minuten voor de geplande afslagtijd aanwezig te zijn op de eerste
hole. Klaar staan met club, tee en bal. Meekijken met de slag van onze flightgenoten.
Wanneer alle spelers hebben afgeslagen direct op pad gaan naar de dichtstbijzijnde geslagen bal.
Moet er een bal worden gezocht, speel dan eerst je eigen bal als die dichtbij ligt en ga daarna
meehelpen zoeken. Wanneer je naar je bal loopt probeer dan al vast te bepalen met welke club je de
volgende slag zult gaan doen, oriënteer je met de aanwezige afstandmarkers (afstandpalen en
beregeningsputjes waarop ook vaak afstanden zijn vermeld) over de afstand naar de green.
Bij de green aangekomen wordt de tas, trolley of buggy geplaatst bij de route naar de volgende hole;
indien aanwezig op het pad en niet op het gras.
Op de green zijn we er attent op desgewenst de vlag te bewaken, dan wel weg te nemen en netjes
op de green neer te leggen buiten de lijn van een nog te spelen bal. Als ieder heeft uitgeholed dan
snel de green verlaten en de score noteren tijdens het lopen naar of na aankomst op de volgende
afslagplaats.

Belangrijk: Neem zorgvuldig uw tijd bij het oplijnen voor uw slag
maar houdt een goed tempo tussen de slagen. Zorgvuldigheid in de
slag betaalt zich terug in het minder tijd te hoeven besteden aan het
zoeken naar een afgezwaaide bal.
Een snellere flight wordt doorgelaten, geef dit duidelijk aan. Moet u
een bal gaan zoeken en de volgende flight staat al te wachten, dan
laat u deze flight voorgaan.
4. SPEELPLEZIER
Alle bovenstaande facetten zullen bijdragen aan verhoging van het speelplezier. In de eerste plaats
willen we toch allemaal een prettige wedstrijd spelen.
Andere spelers worden tijdens hun slag niet gehinderd door bewegen, praten of onnodig lawaai, wat
ook het speeltempo beïnvloedt.
Telefoneren in de baan alleen in noodgevallen. De
NGF geeft duidelijk aanwijzingen wat wel en niet
kan, te lezen op www.golf.nl, ook bereikbaar via
onderstaande link:
https://www.golf.nl/nieuws/2016/dec/0812smartphone-in-de-baan
Tijdens wedstrijden is het soms verboden te
telefoneren.
Op of bij de green staan we niet recht achter of voor de bal wanneer een speler zijn slag doet. Een
speler mag geen slag doen terwijl zijn caddie, zijn partner of diens caddie achter de bal staat
opgesteld op of dicht bij het verlengde van de speellijn of de puttinglijn; bij greensome of foresome
zou dit overtreding van Regel 14-2 betekenen met bij strokeplay twee strafslagen en bij matchplay
verlies van de hole.
We staan niet op de puttinglijn van een andere speler en zorgen ook dat onze schaduw niet over de
lijn of de hole valt. Voor het waarnemen van de slag van een andere speler (markerfunctie) is het te
adviseren om recht achter de speler te staan.
Buggy's
Buggy’s worden op onze baan, na gebruik, schoon teruggezet in de loods en de sleutel ingeleverd bij
de caddiemaster of wedstrijdleiding. Bij afwezigheid van een caddiemaster dient de sleutel in de
brievenbus van de caddiemaster gedeponeerd te worden.
Kleding
Realiseer u dat u te gast bent op een baan, ook uw home course. Als u ergens op bezoek gaat zorgt u
dat u gepast bent gekleed. Veel banen hebben een dresscode; oriënteer u voordat u een baan
bezoekt over de aldaar gebruikelijke code. Ook al zal het u een zorg zijn hoe iemand er bij loopt, er
zijn genoeg mensen die daar wel belang aan hechten. En het is uiteraard een teken van beleefdheid
naar uw gastvrouw of gastheer. U maakt met velen gebruik van een baan, velen die recht hebben op
speelplezier. Gepaste kleding maakt daar deel van uit.
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