Baanreglement
Artikel 1

Algemeen

1.1. Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen.
1.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
1.3. Bij overtreding van het baanreglement kan door het Bestuur een sanctie opgelegd worden.
Artikel 2

Openingstijden

2.1. De openingstijden van de golfbaan, het clubhuis, de receptie en de oefenfaciliteiten staan
vermeld op de website www.oosterhoutse.nl
2.2. De baan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten in verband met:
- weer - of terreinomstandigheden
- wedstrijden of evenementen
- gebruik door derden.
Artikel 3
Toegang golfbaan
3.1. De golfbaan is toegankelijk voor:
- leden van de Oosterhoutse
- gasten van de leden
- greenfeespelers conform de daarvoor geldende regels
- sponsors en hun gasten
- bezoekers van evenementen welke op de baan worden georganiseerd.
- bezoekers van de golfschool en clinics
3.2. Ten aanzien van de speelgerechtigheid gelden de volgende regels:
Elke speler dient in het bezit te zijn van een door de Oosterhoutse verstrekt label, sponsorcard of een
greenfee bewijs en dient daarnaast minimaal in het bezit te zijn van het NGF handicapbewijs, een
baanpermissie vergeven door het 9-stappenplan van de NGF, of bewijs van een buitenlandse
zusterfederatie.
3.3. Het betreden van en het zich bevinden op de terreinen behorende bij de Oosterhoutse en de
daarbij behorende faciliteiten, zoals clubhuis, driving-range etc., als lid, greenfee speler, toeschouwer
of derde geschiedt altijd op eigen risico.
Artikel 4.

Start en Starttijden

4.1. In beginsel wordt gestart op hole 1. Men slaat pas af wanneer de voorgaande spelers op de
green zijn aangekomen, met uitzondering van wedstrijden met starttijden.
4.2. Starten op hole 10 is alleen mogelijk na overleg met de caddiemaster of de marshal.
4.3. Indien vrijwillig gestart wordt op hole 10 heeft men bij de passage op hole 1 géén voorrang.
Er dient opnieuw ingeschreven te worden.
4.4. Indien door drukte verplicht gestart moet worden op hole 10 heeft men bij passage op hole 1
het recht op “ritsen” en hoeft niet opnieuw ingeschreven te worden.
4.3. De startvolgorde op hole 1 wordt bepaald door een afhangsysteem met genummerde labels.
Bij binnenkomst registreert men zich op een van de geautomatiseerde afhangzuilen en ontvangt één
genummerde label per flight. Zodra dit nummer aan de beurt is, kan er worden afgeslagen.

Artikel 5

Kinderen en huisdieren

5.1. Kinderen tot en met 8 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang tot clubhuis, drivingrange, golfbaan en overige faciliteiten.
5.2. Het betreden van de golfbaan en het clubhuis met huisdieren is niet toegestaan.
Artikel 6

Clubhuis

6.1. Het betreden van het clubhuis met schoenen voorzien van metalen spikes is niet toegestaan.
6.2. Het dragen van golfschoenen met soft-spikes in het clubhuis is toegestaan.
6.3. Tassen en andere (golf)materialen dienen buiten het clubhuis te blijven, op de daartoe bestemde
plaatsen. Huurders van een locker in de lockerruimte kunnen overeenkomstig de huurovereenkomst
golftassen en andere (golf)materialen plaatsen. De Oosterhoutse is niet aansprakelijk voor schade
aan of vermissing van deze tassen en materialen noch buiten het clubhuis noch in de lockerruimte.
Artikel 7

Calamiteiten/ ontruimingsplan

7.1. Op diverse plaatsen in het clubhuis hangen nooduitgangaanduidingen.
7.2. Ingeval van calamiteiten moeten de instructies van de caddiemaster, horecapersoneel en/of de
marshal worden opgevolgd.
Artikel 8

Etiquette en golfregels

8.1. Iedere speler op de golfbaan is gehouden aan de etiquette en golfregels die door de NGF worden
gehanteerd en de Plaatselijke Regels die van kracht kunnen zijn.
8.2. Iedere speler dient zich zodanig te gedragen dat geen gevaar voor anderen kan ontstaan of
aanleiding geeft tot irritatie of agressie.
8.3. Een speler onthoudt zich van gedrag dat door anderen als hinderlijk kan worden ervaren of dat
het belang van de vereniging en haar leden kan schaden.
Artikel 9

Speelsnelheid

9.1. De geadviseerde speeltijd over 18 holes is voor een twee-bal is max circa 3,5 uur en voor een
drie-bal circa 4 uur en voor een vier-bal circa 4 uur en 15 minuten.
9.2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler met de laagste handicap in de flight er voor te
zorgen dat deze norm wordt aangehouden. Hierbij moet worden opgemerkt dat het een maximum
norm betreft, dus sneller spelen wordt op prijs gesteld.
9.3. Als een flight achterop raakt op de flight ervoor is het gewenst de speelsnelheid te verhogen,
ook als u binnen de hierboven aangegeven norm rondgaat.
9.4. Als een flight een hole verliest op de flight ervóór, is deze flight verplicht de achteropkomende
flight door te laten, tenzij de marshal anders beslist.
9.5. Indien een geslagen bal mogelijk out of bounds is of te verwachten is dat deze niet onmiddellijk
gevonden kan worden, is de speler gehouden een provisionele bal te slaan.
9.6. Indien een flight genoodzaakt is te zoeken naar een bal, dient een wachtende flight
doorgezwaaid te worden. Doorlaten hoort te gebeuren zodra men gaat zoeken
9.7. Een flight is verplicht hun tassen en/of trolleys zodanig te plaatsen dat bij het verlaten van de
green de kortste weg naar de volgende tee kan worden gevolgd.
9.8. De caddiemaster en de marshal zijn gerechtigd maatregelen te nemen die het doel hebben de
doorstroming en het speel plezier te bevorderen. Dit kan o.a. zijn:
- Het samenvoegen van flights
- Het opsplitsen van flights
- Het instellen van een call-hole.

9.9. De bepalingen en aanwijzingen van de caddiemaster en dienstdoende marshal hebben voorrang
op bovenstaande artikelen betreffende de speelsnelheid in de baan.
Artikel 10

Verplichtingen van de golfspeler

10.1. Tijdens het lopen van een ronde op de baan dient een ieder op eerste verzoek door de marshal,
aan te tonen over een geldig start- c.q. betalingsbewijs te beschikken.
10.2. Het lidmaatschap label of een greenfee kaart dient zichtbaar aan de tas te zijn bevestigd.
10.3. De controle door de baan geschiedt door de caddiemaster of een marshal.
10.4. De golfspeler is verplicht de instructies op te volgen die door een, namens de Oosterhoutse,
optredend persoon worden gegeven tot handhaving van de orde, rust, veiligheid op de golfbaan en
de daarbij behorende faciliteiten.
10.5. De golfspeler of bezoeker die zich op het terrein van de golfbaan misdraagt dan wel
eigendommen beschadigt, ontvreemdt of verontreinigt, moet de daardoor veroorzaakte schade
vergoeden. Geen schadevergoeding wordt verlangd, indien de schade is veroorzaakt door een
omstandigheid die een zorgvuldige golfspeler of bezoeker niet heeft kunnen vermijden en voor zover
de golfspeler of bezoeker de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
10.6. Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, snelheid van spelen, doorlaten van
spelers met standing en het naleven van het baanreglement in algemene zin, gegeven door de
hierboven genoemde functionarissen, dienen onverwijld te worden opgevolgd.
10.7. Een club- of sponsorlid is mede verantwoordelijk voor de speelgerechtigdheid, het voldoen van
de greenfee en het baangedrag van een meespelende gast, en is hierop aanspreekbaar.
Artikel 11

Baanpersoneel en pro’s

11.1. Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van hun werk altijd voorrang op de spelers in de
baan. Spelers dienen te wachten met (af)slaan tot het baanpersoneel een teken geeft dat kan
worden doorgespeeld.
11.2. Lesgevende pro’s met hun leerling(en) hebben op de driving-range, oefengreens en in
oefenbunkers voorrang op andere spelers.
Artikel 12

Routeaanduiding in de baan

12.1. Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële looproute (evt. rijroute)
en routeaanduidingen in de baan strikt te volgen.
12.2. Het is niet toegestaan de volgende tee te benaderen, anders dan volgens de voorgeschreven
route.
Artikel 13

Oefenbunkers en oefengreens

13.1. U dient oefenbunkers na gebruik netjes aan te harken.
13.2. Na gebruik van de oefengreens dient u deze netjes en schoon achter te laten; dat wil zeggen
geen golfballen laten liggen en vlaggenstokken rechtzetten.
Artikel 14

Driving-range

14.1. Op de driving-range dient u uitsluitend af te slaan vanaf de aangegeven afslagplaatsen.
14.2. U dient uitsluitend gebruik te maken van driving-range ballen.
14.3. Op de driving-range dient een ieder de concentratie van anderen te respecteren.
14.4. Het ballenrapen op de driving-range is verboden.

Artikel 15

Golfuitrusting

15.1. Het is niet toegestaan dat meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting of golftas
tenzij de Golfregels dit toestaan .
15.2. Het gebruik van driving-range ballen op de golfbaan is niet toegestaan.
15.3. Iedere speler dient op de green in het bezit te zijn van een pitchfork en deze zo nodig te
gebruiken .
Artikel 16

Kledingvoorschrift

16.1. Spelers en bezoekers op de golfbaan en oefenfaciliteiten zijn gekleed volgens de tradities van
de golfsport en de huidige golfmode.
16.2. Het betreden van de golfbaan is alleen toegestaan met golfschoenen of golflaarzen voorzien
van soft-spikes of van rubber noppenprofiel.
16.3. Schoenen met een hak of grof profiel zijn op de golfbaan verboden.
Artikel 17

Zorg voor de baan

17.1. Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen, met name
- Pitchmarks op de greens te herstellen
- Bunkers te betreden en verlaten aan de lage kant
- Bunkers aan te harken en de harken terug te leggen
- Uitgeslagen plaggen op de afslagen, fairway en in de rough terug te leggen en aan te drukken
- Golfdraagtassen ruim buiten de afslagplaats of greens neer te leggen
- Aangegeven looproutes (evt. rijroutes) strikt te volgen
- In de zomerperiode zo weinig mogelijk door de rough te lopen
- Geen afval in de baan achter te laten maar afval in de aanwezige afvalbakken te deponeren.
17.2. Flightgenoten worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor de baan.
17.3. Spelers dienen zich voor het starten op de hoogte te stellen van de Plaatselijke Regels (Local
Rules) op de scorekaart, evenals de tijdelijke afwijkingen op het mededelingenbord in het clubhuis.
Artikel 18

Gebruik van trolleys/ buggy's

18.1. Het is verboden met trolleys/buggy’s te rijden over afslagplaatsen, greens, tussen greens en
bunkers, op voorgreens en beplante vakken e.d.
18.2. In de winterperiode wordt bij “baanstatus” op de website aangegeven of er gebruik gemaakt
kan worden van buggy’s, trolleys en/of trolleys met winterbanden (hedgehogs).
18.3. In de zomerperiode kan met de trolley alleen over de paden, fairway en semi-rough worden
gereden en nimmer door de rough.
18.4. Bij het clubhuis dient u trolleys en golftassen te parkeren op de daarvoor gereserveerde plek.
18.5. De minimum leeftijd voor het besturen van een buggy bedraagt 16 jaar.
18.6. In een buggy mogen nooit meer dan twee personen met golfuitrusting plaats nemen.
Artikel 19

Roken in de baan

19.1. Roken dient geen overlast te geven. Sigarettenpeuken mogen niet op de baan gegooid worden.
19.2. Bij bijzondere droogte kan er een algemeen rookverbod ingesteld worden.
Artikel 20

Afvalverwerking op de baan

20.1. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de aanwezige afvalbakken.
20.2. In tee-bakjes dienen alleen gebroken tees gedeponeerd te worden.

Artikel 21

Mobiele telefoons

21.1. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan gedurende het spelen op baan,
behoudens nood situaties.
Artikel 22

Verbodsbepalingen voor de golfspeler en/of bezoeker

22.1. Het is de golfspeler en/of bezoeker verboden het personeel op enigerlei wijze te hinderen in de
uitoefening van zijn taak alsmede hinder of overlast te veroorzaken voor overige golfspelers en/of
bezoekers.
22.2. Het is de golfspeler en/of bezoeker verboden andermans eigendommen te beschadigen, te
verontreinigen dan wel zaken te ontvreemden.
22.3. Indien en voor zover sprake is van handelingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel is het Bestuur
gerechtigd een nader te bepalen passende maatregel te treffen.
Artikel 23

Procedure bij onweer (staat ook vermeld op scorekaart)

23.1. Bij onweer worden de spelers in de baan geïnformeerd. De volgende signalen worden gebruikt:
- Signaal 1 x 10 seconden: Onweer ter plekke! Het spel moet onmiddellijk worden
onderbroken, de hole mag niet worden uitgespeeld. Laat de tas staan en de bal liggen. Ga
naar de dichtstbijzijnde schuilhutten op hole 2, 5, 8, 12, 13 en 15 of naar greenkeepershome,
drivingrange of clubhuis.
- Signaal 2 x 2 seconden: Het spel hervatten.
- Signaal 5 x 2 seconden: Deﬁnitief einde spel. Ga naar clubhuis.
Door de baan van De Oosterhoutse Golf Club te betreden, aanvaarden de spelers dat geluidssignalen
(of het ontbreken daarvan) geen aanleiding kunnen vormen voor enige aansprakelijkheid in verband
met onweer.

