Zet uw tas alvast in de richting
van de volgende afslagplaats.

ETIQUETTE EN VEILIGHEID
OP DE GOLFBAAN

Let op de greenkeeper. Deze heeft
altijd voorrang op de speler.

• Veiligheid voor uzelf en anderen
• Sociaal en beleefd gedrag
• Doorstroming in de baan
• Zorg voor de baan en de omgeving

Maak uw oefenswing buiten de afslagplaats,
om het gras zo min mogelijk te beschadigen.
Let op dat er niemand in de buurt staat.

Verlaat na het uitholen direct de green.
Noteer uw score op weg naar de
volgende afslagplaats.

Repareer altijd uw pitchmark
en zonodig die van anderen.

Hark de bunker aan, nadat u hebt
geslagen. Hark alle voetstappen weg,
ook die niet van u zijn.
Wordt er FORE! geroepen, kijk dan
niet om u heen, maar buk meteen
voor een aankomende bal.

Als u op de fairway een plag slaat, legt
u deze terug en stampt hem aan.

Help uw medespeler bij het zoeken naar de bal.
Als u gaat zoeken, moet u de volgende groep
doorlaten. Zoek niet langer dan 5 minuten.

U mag niet slaan als u een groep
spelers voor u kunt raken.

Als uw bal afzwaait in de richting
van een andere ﬂight, roep dan
direct en duidelijk: FORE!

REPARATIE VAN EEN PITCHMARK OP DE GREEN
3.

Bel nooit met uw GSM in de
baan. Dit is één van de grootste
ergernissen voor andere spelers
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Sta stil en kijk mee op veilige afstand
naar de slag van uw medespeler, zodat
u ook ziet waar de bal terechtkomt.
Hierdoor kunt u de bal later snel vinden.

• Zet de pitchfork vlak naast de pitchmark in de grond.
• Beweeg de pitchfork naar de pitchmark toe, waardoor de grond zijwaarts
naar de pitchmark beweegt en deze weer opvult. Herhaal dit enkele malen
rondom de pitchmark.
• Duw de ontstane oneﬀenheid plat met uw putter of uw voet.
• Let op: probeer niet de pitchmark omhoog te ‘trekken’ door de pitchfork van
de pitchmark af te bewegen. U breekt dan de wortels van het gras.

