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1 Algemeen
1.1
1.2
1.3

1.4

Dit baanreglement is van toepassing op alle spelers en bezoekers.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Golfpark in samenspraak
met de Vereniging over de te nemen beslissingen of maatregelen.
Het personeel en andere door park of club aangewezen personen zijn bevoegd te
beslissen in zaken waarin dit baanreglement niet voorziet en passende maatregelen te
treffen bij overtredingen. Eventueel kunnen zij het bespelen van de baan doen
beëindigen.
Definities en begrippen:
Vennootschap
Golfpark
Vereniging
Bestuur
Management
Directie
Personeel

Golfpark De Haenen B,V.
Management, directie en/of personeel
Golfclub De Haenen
Het bestuur van Golfclub De Haenen
Management namens golfpark De Haenen
Directie van Golfpark De Haenen B.V.
Medewerkers van Golfpark De Haenen B.V. of door de
Directie aangewezen personen.

2 Toegang golfcomplex
2.1

Op het golfcomplex zijn welkom:


Leden van Golfclub De Haenen, greenfeespelers en andere speelgerechtigden van
Golfpark De Haenen en personen in hun gezelschap;



Cursisten en bezoekers van de golfschool.



De openbare ruimten, te weten het horecagedeelte en de openbare voetpaden, zijn
voor het publiek toegankelijk.
zie regeling speelrecht 1 op 1

3 Openingstijden
3.1

3.2

3.3

De openingstijden van de golfbaan, driving range, oefenfaciliteiten en accommodaties
worden gepubliceerd op het mededelingenbord in het clubhuis en op de website
www.dehaenen.nl.
De baan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten door het Golfpark of, bij ontstentenis,
door het bestuur, in verband met:
- weers- en terreinomstandigheden
- wedstrijden of evenementen.
- begrafenissen op de begraafplaats naast de driving-range.
De baan wordt dagelijks voor de opening door het Golfpark gekeurd. Indien vanwege
weersomstandigheden de baan gesloten is, is het verboden de baan te betreden en
vervallen de starttijden tot het moment dat de baan wordt vrijgegeven. De Vennootschap
is niet aansprakelijk voor de schade die door het afkeuren van de baan wordt geleden.
De baanstatus wordt op de website van De Haenen vermeld.
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4 Parkeergelegenheid
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Het parkeerterrein van het Golfpark is exclusief bedoeld voor bezoekers van het
golfcomplex.
De invalidenparkeerplaatsen zijn alleen bestemd voor houders van een
invalidenparkeerbewijs. Dit bewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit te worden
geplaatst.
Er zijn 4 parkeerplaatsen gereserveerd, welke door de Golfclub worden toebedeeld aan
clubkampioenen en winnaar van de maandmedal;
Parkeren is op eigen risico. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor evt. diefstal en
schades.
De maximumsnelheid is 5 km per uur.

5 Kinderen en huisdieren
5.1
5.2

Kinderen tot en met 10 jaar zijn, mits onder begeleiding, van harte welkom op De
Haenen.
Het meenemen van huisdieren is niet mogelijk, evenmin als het achterlaten van
huisdieren in auto' s op het parkeerterrein.

6 Clubhuis
6.1

Het betreden van het clubhuis met schoenen met hard spikes is niet toegestaan.

7 Speelvaardigheid als toegangseis
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

De leden, greenfeespelers en genodigden dienen voor de toegang tot de 18-holes
golfbaan tenminste in het bezit zijn van een Golfvaardigheidsbewijs, Bewijs van
Baanpermissie of Golfpaspoort.
Houders van een Golfpaspoort of Bewijs van Baanpermissie met een handicap hoger
dan 54 (hierna te noemen: startende golfers) spelen vanaf de oranje tees.
Voor startende golfers zijn in de periode van 1 maart tot 1 november uitsluitend starttijden
na 17.00 uur mogelijk. Zij spelen stableford, met dien verstande dat de bal wordt
opgeraapt en niet wordt verder gespeeld indien op een bepaalde hole geen punten meer
gescoord kunnen worden.
Spelers die niet aantoonbaar in het bezit zijn van een clubhandicap of officiële EGA
handicap, krijgen ter bepaling van de maximale flighthandicap, een handicap van 54
toegewezen.
De maximale handicap van een flight is 108. Voor een 4-bal maximaal 120 per flight. In
onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.
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8 Etiquette- en golfregels
8.1
8.2

8.3

8.4

Iedere speler op de golfbaan dient zich te houden aan de etiquette- en golfregels, die
door de NGF worden gehanteerd.
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, in aanmerking nemende de Local Rules
zoals van kracht op Golfpark De Haenen.
Het gebruik van mobiele telefoons, buzzers of andersoortige elektronische
gebruiksvoorwerpen is enkel toegestaan indien deze in standby-, voice- of triloptie zijn
geschakeld en geen overlast veroorzaken voor anderen op het golfpark.
Het meelopen met een flight is alleen toegestaan met toestemming van één van de
medewerkers van de Vennootschap of de marshal.

9 Kleding op de baan
9.1
9.2

Van spelers wordt verwacht dat zij gekleed gaan volgens de algemene normen in de
golfsport.
Op prijs worden gesteld:

9.3

 Pantalon, nette blue jeans of bermuda voor heren tot net boven de knie, voor
dames zijn kortere bermuda´s toegestaan
 Polo met kraagje voor de dames (dus geen kraagloze T/shirts)
 Polo met kraagje en mouwen voor heren (dus geen kraagloze T-shirts of
mouwloze shirts)
Verwacht worden:

9.4

 Golfschoenen of golflaarzen met softspikes
 Sokken (dames en heren)
Niet toegestaan zijn:

9.5

 Joggingpakken, trainingspakken en ander sportkleding of op sportkleding
gelijkende outfits;
 Topjes, naveltruitjes en aanstootgevende kleding.
 petten en hoeden in het clubhuis
Elkaar op correcte wijze attenderen op de naleving van de kledingvoorschriften en
overige etiquetteregels behoort tot de mores van De Haenen.

10 Reserveren van starttijden
10.1 Spelers zorgen ervoor dat ze in het bezit zijn van een startvoucher met hierop de naam
van de speler, startdatum en starttijd en de route.
10.2 Leden kunnen maximaal 28 dagen van tevoren een starttijd reserveren.
10.3 Leden kunnen maximaal 3 starttijden vooruit reserveren.
10.4 Spelers zijn minimaal 10 minuten voor de gereserveerde starttijd op de afslagplaats
aanwezig en in het bezit van een persoonlijke startvoucher. Indien een speler niet op tijd
is, kan de marshal of het personeel vorderen dat deze doorloopt naar hole 2.
10.5 Starten ná de toegekende starttijd is niet mogelijk indien daardoor de latere flights
worden opgehouden.
10.6 Indien een gereserveerde starttijd niet wordt benut, zal dit zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 48 uur voor de gereserveerde starttijd via het internet worden geannuleerd. Indien
binnen 48 uur voor de starttijd moet worden geannuleerd kan dit alleen via de receptie.
10.7 Een speler, die zich niet op het tijdstip van de gereserveerde starttijd meldt en niet binnen
de in 10.6 genoemde termijn heeft geannuleerd, wordt als "No Show" geregistreerd. Bij
3x "No Show" zal de speler gedurende 3 maanden alleen een starttijd kunnen reserveren
via de receptie.
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11 Procedure afslaan
11.1 Leden en greenfeespelers, die wensen te spelen, dienen zich ten allen tijde te melden bij
de receptie teneinde zich daar te legitimeren door middel van de ledenpas, NGF pasje
en/of baanpermissie om een startbewijs c.q. greenfee te verkrijgen. Indien dit verzocht
wordt, moeten de leden en greenfeespelers een wettelijke legitimatie kunnen overleggen.
11.2 De volgorde van starten zal nader worden vastgelegd en kenbaar worden gemaakt in het
clubhuis en op de website van het Golfpark.
11.3 De Vennootschap of een door de Vennootschap aan te wijzen persoon kan bij grote
drukte bepalen dat drie- of vierballen verplicht zijn, in welk geval de tweeballen geen
"standing" zullen hebben.
11.4 De afslag geschiedt van zowel de eerste als de tiende tee. Afslaan vanaf de tiende tee
geeft na hole 18 geen recht op de eerste tee.

12 Zorg voor de baan
12.1 Spelers zullen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dit houdt in:


alle in het oog komende pitchmarks op de greens herstellen;



bunkers betreden en verlaten aan de lage kant;



bunkers goed aanharken en harken terugleggen buiten de bunkers;



uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terugleggen en aandrukken;



trolleys ruim buiten de afslagplaatsen en de (voor)greens plaatsen;



met een buggy en trolley de aangegeven loop- en rijroutes volgen;



met de buggy niet door de hoge begroeiing en waterplassen rijden;



overige door de Vennootschap aangegeven regels in acht te nemen,
bijvoorbeeld ten aanzien van waterhindernissen, paden en jonge beplanting.

12.2 Spelers zullen zich voor het afslaan op de hoogte te stellen van de Plaatselijke Regels
(Local Rules), evenals tijdelijke afwijkingen die op het infoscherm bij de receptie te lezen
zijn.
12.3. Op de golfbaan is het vissen naar ballen in waterpartijen niet toegestaan, met
uitzondering van het vissen naar de eigen bal. Dit ter voorkoming van beschadigingen
aan walkanten en aanwezige beplanting.
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13 Aanwijzingen en controle
13.1 Lidmaatschap-, greenfee- en baanpermissiekaarten dienen door spelers bij zich
gedragen te worden en getoond te worden wanneer daarom gevraagd wordt.
13.2 Alle spelers en gebruikers van het Complex en de accommodaties dienen controle op de
geldigheid van lidmaatschapskaarten, baanpermissie en greenfeekaarten, onverwijld toe
te staan.
13.3 De controle geschiedt door de Vennootschap of een door de Vennootschap aan te wijzen
persoon, zoals b.v. de caddymaster en de marshall.
13.4 Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, snelheid van spelen, doorlaten
van spelers met standing en het naleven van de regeling speelrecht in algemene zin,
gegeven door de hierboven genoemde functionarissen, dienen onverwijld te worden
opgevolgd.
13.5 Een lid van de Vereniging is voluit verantwoordelijk voor de juiste speelgerechtigdheid en
het baangedrag van een door hem of haar uitgenodigd meespelend niet-lid, en is hierop
aanspreekbaar.

14 Spelsnelheid
14.1 De maximum speeltijd over 18 holes bedraagt 4 uur en 16 minuten en voor 9 holes 2 uur
en 8 minuten.
14.2 De speler met de laagste handicap in de flight, ziet er op toe dat deze norm wordt
aangehouden.
14.3 Indien een flight één hole op de voorliggende flight achter dreigt te raken, zal deze de
achterop komende flight doorlaten, ongeacht de absolute snelheid van de flight zelf.
14.4 Spelers die alléén rondgaan hebben ook "standing"; zij worden beschouwd als een flight
en dienen zich ook zo te gedragen en te worden bejegend.
14.5 De marshal kan aan de speler(s) verzoeken om van een andere kleur af te slaan om de
speelsnelheid te bevorderen

15 Baanpersoneel en professionals
15.1 Aan het baanpersoneel in de baan wordt altijd voorrang gegeven.
15.2 Spelers wachten op een teken, voordat zij hun spel in de richting van het baanpersoneel
voortzetten.
15.3 Aan lesgevende professionals met hun leerlingen wordt uitsluitend op oefengreens en in
oefenbunkers voorrang gegeven.
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16 Driving-range, oefengreen, oefenbunkers en Pitch- en
Putcourse
16.1 Op de driving-range zal men uitsluitend afslaan van de aangegeven afslagmatten. Het is
niet geoorloofd vanaf het gras te slaan.
16.2 Op de driving-range hebben de aanwezigen oog voor het ongestoord oefenen door de
andere spelers
16.3 Als er een begrafenis plaats vindt op de begraafplaats, zullen gebieden rond de
begraafplaats, waaronder de driving range, gesloten worden.
16.4 De driving-rangeballen zijn eigendom van de Vennootschap en zullen alleen op de
driving-range worden gebruikt.
16.5 Op de overige oefenfaciliteiten dienen eigen ballen te worden gebruikt.
16.6 Aan de instructies van de golfprofessionals en van de in artikel 13.3 bedoelde personen
wordt opvolging gegeven.
16.7 Het rapen van ballen op de driving-range is verboden.
16.8 De oefengreen naast de driving-range zal uitsluitend voor het putten en het chip & run
worden gebruikt. Pitchen en chippen dient men te oefenen op de Pitch- en Puttinggreen
(tussen hole 7 en 8).
16.9 Oefenbunkers worden na gebruik weer netjes aangeharkt.
16.10 Ten behoeve van lessen en/of clinics kan de Pitch- en Putcourse tijdelijk gedeeltelijk
worden afgesloten.

17 Golfuitrusting
17.1 De spelers zullen uitsluitend gebruik maken van golfstokken die zijn goedgekeurd door
de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.
17.2 Het gebruik van oefenballen (driving-rangeballen) in de baan is niet toegestaan.
17.3 Het is niet toegestaan dat meerdere spelers samen gebruik maken van één golfuitrusting
17.4 Elke speler dient golfschoenen of -laarzen te dragen, voorzien van soft-spikes van
voldoende lengte of voorzien van rubber noppen met voldoende profiel. Alle andere
soorten (sport)schoenen zijn niet geoorloofd.

18 Golfcarts, buggy's en dergelijke
18.1 Het is niet toegestaan met trolleys of buggy's te rijden over of dicht nabij afslagplaatsen
en greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens, beplante vakken en in het
algemeen daar waar het de begroeiing kan schaden.
18.2 Gebruikers van trolleys en buggy’s volgen de aangegeven route en paden.
18.3 Bij het clubhuis worden de buggy's geparkeerd op de daartoe speciaal gereserveerde
plaatsen waarbij niet vergeten wordt deze direct aan te sluiten op het stroomnet.
18.4 Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, zijn buggy’s en trolleys (tijdelijk)
niet toegestaan op aanwijzing van het personeel.
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19 Aansprakelijkheid
19.1 Het gebruik van de Golfbaan en/of de accommodaties is volledig voor eigen risico. De
Vennootschap noch de Vereniging noch hun personeel of leden oefenen permanent
toezicht uit en zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel, verlies, diefstal of
andere schade door welke oorzaak en in welke vorm dan ook.

20 Afval in de baan
20.1 Afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
20.2 De tee-bakjes zijn alleen bedoeld voor gebroken tees.

21 Gebruik clubhuis en kleedruimtes
21.1 De leden van de vereniging hebben vrije toegang tot het clubhuis, met uitzondering van
dienstruimten.
21.2 Het clubhuis (met uitzondering van de kleedruimtes en lockerruimte) is in de regel
geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur in de periode mei t/m september en van 09.00 uur
tot 21.00 uur in de periode oktober t/m april.
21.3 De lockerruimte is in de regel geopend van 07.00 uur tot 22.00 uur.
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