
BAANREGLEMENT LANDGOED BLEIJENBEEK 

Baanreglement Golfbaan Landgoed Bleijenbeek

1. Iedere speler op de golfbaan is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de NGF worden 
gehanteerd.

2. Bezoekers en spelers zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en mode bij het 
golfspel. 

3. Kinderen tot en met 8 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang tot het complex.
4. Voor de openingstijden van de golfbaan, driving range en accommodaties raadplege men het 

mededelingenbord in het clubhuis, bij de balie of op de internetpagina.
5. De manager, of een namens hem/haar optredende persoon, kan bij drukte bepalen dat drie- of 

vierballen verplicht zijn, in welk geval tweeballen geen ‘standing’ zullen hebben.
6. Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dit houdt in:

- pitchmarks op de greens herstellen;
- bunkers betreden en verlaten aan de lage kant;
- bunkers aanharken en harken terugleggen volgens de voorschriften;
- uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terugleggen en aandrukken;
- golfdraagtassen ruim buiten de greens neerleggen;
- aangegeven loop- en rijroutes volgen;
- overige door de exploitant aangegeven regels in acht te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van 

waterhindernissen, paden en jonge beplanting;
- altijd rekening houden met broedende vogels en alle ecologisch kwetsbare  delen van de baan. 

7. Lidmaatschaps- en greenfeekaarten dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de 
golfuitrusting.

8. Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en de accommodaties dienen controle op de geldigheid 
van lidmaatschapskaarten en greenfeekaarten onverwijld toe te staan.
De controle geschiedt door de vennootschap.

9. 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 
onder 5  genoemde functionarissen, dienen onverwijld te worden opgevolgd.

10. De jurisdictie op de afslagplaats (doorgaans de eerste tee) berust bij de manager of een namens 
hem/haar optredende persoon (bijvoorbeeld marshal, of wedstrijdcie).

11. De afslag geschiedt als regel van de eerste tee. Afslag van de tiende  tee is behoudens uitdrukkelijke 
toestemming van de manager, of een namens hem/haar optredende persoon, strikt verboden. 
Afslag van de tiende  tee geeft na hole 18 geen ‘recht’ op de eerste tee.

12. Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële routeaanduidingen strikt te 
volgen. Gebruikers van buggy’s dienen zoveel mogelijk de aangegeven rijroutes en/of paden te 
volgen.

13. De maximum speeltijd over 18 holes is voor een tweebal circa 4,5 uur, voor een driebal en vierbal 
circa 5  uur.
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14. Het is de verantwoordelijkheid van de speler met de laagste handicap in de groep, (of door de 
wedstrijdleiding aangemerkte flightcaptain) om zeker te stellen dat deze norm wordt aangehouden. 
Hierbij zij benadrukt dat het een maximumnorm betreft. Indien u achterop raakt op de groep voor u, 
is het gewenst de speelsnelheid te verhogen, ook als u binnen de hierboven aangegeven norm 
rondgaat. Indien u één hole op de groep voor u bent achter geraakt, bent u verplicht de groep na u 
door te laten. 

15. Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van zijn werk altijd voorrang op de spelers in de baan. 
Spelers wachten op een teken voordat zij hun spel in de richting van het personeel voortzetten.
Lesgevende professionals met hun leerlingen hebben uitsluitend op de 9 holes par 3-4 baan, 
oefengreens en in oefenbunkers voorrang op andere spelers.

16. Op de driving range dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaats.
Op de driving range dient eenieder de concentratie van anderen te respecteren.
De driving rangeballen zijn eigendom van de golfbaan.
De instructies van de golfprofessionals dienen onverwijld te worden opgevolgd.
Het rapen van ballen op de driving range is verboden.
Na gebruik van ballen rond/op oefengreens en bunkers dient men deze ballen weer mee te nemen.
Men dient oefenbunkers na gebruik weer netjes aan te harken.

17. De spelers mogen uitsluitend gebruik maken van golfstokken die zijn goedgekeurd door de Royal and
Ancient Golf Club of St. Andrews. 
Het gebruik van oefenballen (driving rangeballen) in de baan is verboden; dat is diefstal.

18. Het is niet toegestaan dat meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting of golftas. 
19. Het is verboden met golfcarts, buggy’s en dergelijke te rijden over afslagplaatsen en greens,

tussen greens en bunkers, op voorgreens, aprons en beplante vakken en dergelijke.
Gebruikers van golfcarts volgen zoveel mogelijk de aangegeven route en/of paden (witte lijnen).

20. Het gebruik van de golfbaan en/of de accommodaties is volledig voor eigen risico. De eigenaar of 
personeel zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.

21. Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan en/of in huur van en/of anderszins in gebruik bij 
de vennootschap en/of golfprofessionals worden beschadigd door de gebruiker, zal deze gehouden 
zijn de toegebrachte schade te vergoeden.

22. Bij bijzondere droogte en bij gevaar voor bosbrand kan er een rookverbod op de gehele golfbaan 
worden ingesteld.
Rokers dienen een asbakje bij zich te hebben en dit te gebruiken voor het verzamelen van hun 
peuken, lucifers en dergelijke. Het is streng verboden peuken, lucifers en dergelijke op de baan 
achter te laten.
Afval dient te worden gedeponeerd in de aangebrachte afvalbakken.

23. Elke bespeler van de baan dient golfschoenen of –laarzen te dragen, voorzien van (soft)spikes van 
voldoende lengte of voorzien van rubber golfprofiel. 

De exploitant van Landgoed Bleijenbeek
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