
 
                      

BAANREGLEMENT GOLFBAAN AMELAND 

                                                                                    April 2017 

In het kader van een voortdurende zorg voor onze baan, de golfsport en een goede orde in en om de baan 
te bewaren, zijn de volgende regels van toepassing op onze golfbaan. Om het plezier voor iedereen te 
verhogen wordt van elke gebruiker verwacht dat deze zich aan dit baanreglement zal houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepasselijkheid 

• Dit reglement is van toepassing op 
iedereen die op de golfbaan speelt en/of 
gebruik maakt van de driving range en 
overige oefenfaciliteiten. 

• Dit reglement is bedoeld als aanvulling 
op de regels zoals beschreven in het 
boekje ‘De Golfregels” van de NGF (Rules 
of Golf) zoals die ten tijde van het 
gebruik gelden en de local rules zoals 
vermeld op de scorekaart, de daarvoor 
bestemde publicatieborden bij de baan 
en op de website. 

• Bij deelname aan wedstrijden kunnen er 
aanvullende regels van toepassing zijn 
die voor aanvang van de wedstrijd door 
de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt 
geworden. 

• Elke golfspeler die de golfbaan betreedt, 
heeft kennis genomen van dit 
baanreglement en van de ‘local rules’ en 
zal zich daar gedurende het spelen aan 
houden. 

 

Gedrag in de baan 

• Hoffelijk en sportief gedrag is 
noodzakelijk. De speler onthoudt zich 
van elk gedrag of van elke uiting die door 
medespeler(s) of baanpersoneel als 
hinderlijk kan worden ervaren. 

• Elke speler draagt een pitchfork bij zich 
en gebruikt die als het nodig is. 

• Het hinderlijk gebruik van een mobiele 
telefoon is tijdens het spelen – behalve 
in noodgevallen – niet wenselijk. 

• Het spelen in een flight met meer dan 
vier personen is niet toegestaan. 

• Het is niet toegestaan driving range 
ballen in de baan te gebruiken. 

 

Doorstroming in de baan 

• Let op de flight voor u en houd aansluiting. 
Wanneer er een hele hole voor u leeg is, laat 
u een achterop komende snellere flight 
door. 

• Laat de achteropkomende partij, ongeacht 
de samenstelling van de flight, door zodra 
uw partij naar een bal zoekt en het er naar 
uitziet dat deze niet onmiddellijk zal worden 
teruggevonden; de “5”-minutenregeling 
heeft betrekking op het zoeken, niet op het 
doorlaten.  

• U kunt altijd een provisionele bal slaan als 
uw bal vermoedelijk verloren of moeilijk 
vindbaar is. 

• Als u klaar bent om te slaan/putten wacht 
dan niet (altijd) op uw medespeler als hij/zij 
zich nog moet voorbereiden. Ook al ligt uw 
bal dichter bij de hole. 

• Buggy’s, handicarts, golfdraagtassen en 
trolleys ruim buiten de green en foregreen 
neerzetten opdat u deze via de kortste weg 
naar de volgende hole mee kunt nemen 
(zonder voor de green langs te hoeven 
lopen). 

• Een flight die 18 holes speelt en direct van 
hole 9 komt, ritst bij hole 10 met de groepen 
die daar starten met hun eerste ronde van 9 
holes 

 

Kledingvoorschriften 

• In gepaste kleding wordt er deelgenomen 
aan het golfspel. Nette jeans zijn 
toegestaan. Geen trainingspakken. 

• Dames: Polo of T-shirt met kraag; 
bermuda’s of golfrok. 

• Heren: Polo of T-shirt met kraag; bermuda’s 

 

 

Zorg voor de baan 

• Het maken van een oefenswing op de 
teebox is toegestaan, mits het gras niet 
met het clubhoofd wordt geraakt. 

• Vergeet niet uw Pitchmarks op de greens 
te herstellen. 

• Bunkers betreden en verlaten aan de 
lage kant. Bunkers aanharken en de hark 
terugleggen. 

• Loop niet door “Ground Under Repair” 
(blauwe paaltjes). 

• Rijd nooit met uw buggy, handicart of 
trolley over greens, tees, tussen de 
bunkers en de greens, op de foregreens 
en aprons. 

• Afval, peuken en/of andere voorwerpen 
worden op het golfcomplex in de 
daartoe bestemde afvalbakken achter 
gelaten. 

• Wanneer sprake is van wintergreens, 
worden de zomergreens niet betreden. 

Gebruik van handicarts, buggy’s en trolleys 

• Golfbaan Ameland kan met het oog op 
bescherming van de baan het gebruik van 
handicarts, buggy’s en trolley’s verbieden. 
Dit zal worden aangegeven op het 
informatiebord en eventueel op de website. 
Het gebruik van de handicart en buggy is op 
eigen risico. 

• Buggy’s en handicarts mogen niet door de 
rough rijden behalve op de hiervoor 
bestemde paden en kort gemaaide 
gedeelten. Houd ten alle tijden rekening met 
de mogelijkheid van verscholen (jonge) 
vogels en vermijd natte gedeelten. 

• Het gebruik op het golfcomplex van 
handicarts en buggy’s is voorbehouden aan 
degene die het gebruiksrecht (voor een 
bepaalde periode) heeft. Bij handicarts kan 
dit gebruiksrecht verkregen worden aan de 
balie van het clubhuis. 

• Het gebruik van een privé-buggy door de 
eigenaar op het golfcomplex is toegestaan 
mits de schade die door het gebruik van de 
buggy kan ontstaan verzekerd is voor 
aansprakelijkheidsrisico en er vooraf 
toestemming is verleend door Golfbaan 
Ameland. Met betrekking tot het type, 
model en/of uitstraling kunnen er 
voorwaarden gesteld worden. 

• Ten einde oneigenlijk gebruik van privé-
buggy’s te voorkomen dienen zowel de 
eigenaar als Golfbaan Ameland haar 
toestemming te geven indien de privé-buggy 
door een ander gebruikt wordt op het 
golfcomplex.  

 

Startregeling  

• Voor het reserveren van startijden wordt u 
verzocht om zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt te worden van de 
reserveringsmogelijkheden op de website. 

• U wordt geacht om minimaal 10 minuten 
voor de betreffende starttijd op de tee 
aanwezig te zijn. 

• Iedere golfronde wordt gemeld aan de balie 
in het clubhuis of bij afwezigheid bij een 
van de horecamedewerkers.  

• Op het golfcomplex kan er gevraagd 
worden om uw lidmaatschapspas en/of uw 
geldig ID bewijs te tonen. 

• Wanneer u onverhoopt verhinderd bent om 
van een gereserveerde starttijd gebruik te 
maken, informeer dan s.v.p. tijdig de 
baliemedewerker. 

 

Baanpersoneel 

• Baanpersoneel, inclusief marshals en 
golfprofessionals hebben altijd voorrang.  

• Het baanpersoneel zal daartoe een teken 
geven als u door kunt spelen 

Oefenen 

• Het oefenen is uitsluitend toegestaan op de 
drivingrange en de overige 
oefenfaciliteiten. 

• Oefenen dient zodanig te geschieden dat de 
professionals hiervan tijdens het lesgeven 
geen hinder ondervinden. 

• Ook op de puttinggreen is men verplicht 
(zijn/haar) pitchmarks te herstellen. 

• Ook de oefenbunkers na gebruik 
aanharken. 

 
Huisdieren 

• Het is niet toegestaan om zonder 
toestemming huisdieren op de baan en op 
de oefenfaciliteiten van het golfcomplex 
mee te nemen. 

 
Marshals 

• De marshals zijn bevoegd toe te zien op 
handhaving van het baanreglement. 

• Derhalve dienen aanwijzingen van de 
marshals altijd te worden opgevolgd. 

• Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen 
van de marshals of het niet naleven van het 
baanreglement is de marshal gerechtigd om 
een speler te weigeren of van de baan te 
verwijderen. 

 


