Local Rules

Rules of Conduct

ALGEMEEN

ALGEMEEN

Op onze terreinen zijn de ‘Local Rules and Conditions’
van de KBGF van toepassing (Hard Card).

Draag steeds aangepaste golfkledij volgens de regels
van goed fatsoen (polo of hemd met kraag, rolkraag of
turtlenek). Geen gescheurde jeans of denim,
strandkledij, trainingspak of kledij bestemd voor
andere sporten.

Alle wegen, paden en bruggen maken integraal deel uit
van de baan.
Ballen die ‘Out Of Bounds’ terechtkomen zijn verloren,
zelfs als ze zichtbaar zijn vanop de baan. Het betreden
van ‘Out of Bounds’, zelfs gedeeltelijk, is ten striktste
verboden op straffe van diskwalificatie en/of schorsing.
Wanneer op de tee boxen matten geplaatst worden is
spelen verplicht vanop de matten en dienen bij de
afslag zowel de bal als beide voeten zich op de mat te
bevinden.

Alleen gepast golfschoeisel met softspikes is
toegestaan en het dragen van sokken is verplicht.
In het Clubhuis wordt bij voorkeur geen hoofddeksel
gedragen.
Driving range ballen (van eender welke club) mogen
uitsluitend op de driving range gebruikt worden en zijn
absoluut verboden op putting/chipping green, de baan
en/of in de golftas.

Vanaf de dag NA de Closing Prize en tot de dag VOOR
de Opening Prize zijn winterbanden verplicht en geldt
‘preferred lies’. Wanneer de bal zich op het kort
gemaaide gras bevindt mag hij worden opgenomen,
gekuist en teruggeplaatst binnen een scorekaartlengte.

Voor de wedstrijden op de terreinen van GC De
Wijnvelden mag het maximum aantal spelers per flight
nooit meer dan 4 bedragen, ook tijdens het spelen van
recreatieve rondjes.

OP DE BAAN
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Indien bij het spelen van hole 1 de bal in de laterale
waterhindernis achter de green of rechts van de green
belandt, kan de voorziene dropping zone achter de
green als extra optie gebruikt worden.

Pitch vork moet steeds bij de speler zijn (en niet in de
tas of aan de kar).

Deze voorrangsregels dienen gerespecteerd te worden:








De spelers die afslaan op de teebox van hole 3
hebben bij gebruik van de zomerteebox voorrang
op de spelers die putten op hole 8 en bij gebruik
van de winterteebox voorrang op de spelers die
putten op hole 2.
Spelers van hole 6 hebben voorrang op de spelers
van hole 5.
Tijdens een wedstrijd hebben spelers komende van
hole 9 voorrang op andere spelers die net starten
op hole 1. Bij recreatief spel wordt gevraagd om te
“ritsen”. (beurtelings hole 1 en hole 10)
Op de dubbele afslagplaatsen (hole 3/9 & hole 4/7)
heeft de flight waarvan de green reeds vrij is
voorrang op de andere flight. De spelers van
eenzelfde flight slaan na mekaar af vooraleer de
andere flight mag afslaan.

Local Rules & Rules of Conduct

Pitchmarks op de green moeten steeds hersteld
worden.
Leg geen golftassen op de green
Geen trolleys tussen greens en greenbunkers, noch op
de “fore-green” of fringe.
Bunkers harken en de hark terugplaatsen (volledig in
de bunker).
Plaggen dienen onverwijld terug op hun plaats gelegd
en aangedrukt te worden op de fairway .(niet op de
tee box).
Maak oefenswings buiten de tees.
Laat afval achter op de daarvoor voorziene plaatsen.
Bij drukke bezetting van de baan kunnen flights die
niet uit 4 spelers bestaan samengevoegd worden om
meer mensen de kans te geven om te spelen.
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