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Baanreglement Golfvereniging De Woeste Kop 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 
 
1.1  Elke speler, die de baan van GV De Woeste Kop betreedt, dient kennis genomen te hebben van 

 dit baanreglement en van de 'local rules' en zich daar gedurende het spelen aan te houden. 
1.2  Iedere speler op de golfbaan van GV De Woeste Kop is gehouden aan de etiquette en dient zich 

 zodanig te gedragen dat geen gevaar voor anderen kan ontstaan of aanleiding geeft tot irritatie 
 of agressie. 

1.3  Een speler onthoudt zich van gedrag dat door anderen als hinderlijk kan worden ervaren of dat 
 het belang van de golfvereniging en haar leden kan schaden. 

1.4  Het is niet toegestaan dat meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting of golftas, 
 tenzij de Golfregels dit toestaan. 

1.5  Roken dient geen overlast te geven. Sigaretten- of sigarenpeuken mogen niet op de baan 
 worden gegooid. Bij bijzondere droogte kan er een algemeen rookverbod worden ingesteld. 

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

1.7  Iedere speler wordt geacht passende kleding te dragen. Wat onder passende kleding wordt 
 verstaan is gepubliceerd op de website van Golfvereniging De Woeste Kop. 

1.8  Op de baan en op de oefenfaciliteiten zijn alleen golfschoenen voorzien van soft-spikes of van 
 een rubber noppenprofiel toegestaan. Een uitzondering hierop zijn de clinics die worden 
 georganiseerd door de golfprofessional van GV De Woeste Kop. Schoenen met een hak of grof 
 profiel zijn op de golfbaan verboden.  

1.9  Deelnemers aan wedstrijden, georganiseerd door GV De Woeste Kop zijn gebonden aan het 
 wedstrijdreglement, dat is te vinden op de website van GV De Woeste Kop. 

1.10 Gasten en introducé(e)s van leden zijn welkom om, onder voorwaarden, deel te nemen aan 
 door GV De Woeste Kop georganiseerde wedstrijden. Zie hiervoor het Wedstrijdreglement van 
 GV De Woeste Kop artikel 21 op de website van GV De Woeste Kop. 

1.11 In alle gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het Bestuur van GV De Woeste 
 Kop. 

1.12 Bij het niet nakomen van de regels in dit baanreglement of de ‘local rules’ riskeert een speler 
 (tijdelijke) uitsluiting van het spelen op de golfbaan van GV De Woeste Kop. 
 
ARTIKEL 2 OPENING VAN DE BAAN 
 
2.1 De openingstijden van de golfbaan, het clubhuis, de receptie en de oefenfaciliteiten staan 

vermeld op de website van GV De Woeste Kop. www.dewoestekop.nl  
2.2 De golfbaan kan geheel of gedeeltelijk gesloten zijn in verband met: 
 -  weer- of terreinomstandigheden, 
 - wedstrijden of evenementen, 
 - gebruik door derden,  
 - onderhoud van de baan. 
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ARTIKEL 3 TOEGANG TOT DE GOLFBAAN 
 
3.1 De golfbaan is toegankelijk voor: 
 - Leden van GV De Woeste Kop en Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen. 
 - Gasten van de leden en sponsoren. 
 - Greenfeespelers conform de daarvoor geldende regels. 
 - Bezoekers van evenementen welke op de baan worden georganiseerd. 
 - Caddies, toeschouwers /meelopers van spelers (zie artikel 7) 
3.2  Ten aanzien van de speelgerechtigheid gelden de volgende regels: 

- Elke spelend lid van GV De Woeste Kop dient in het bezit te zijn van een door de GV De 
Woeste Kop verstrekt label en dit duidelijk zichtbaar aan de golftas of golftrolley te hebben 
bevestigd. 

- Leden met baanpermissie (handicap 55) 
- Introducé(e)s van leden met een handicap van ≤ 54 
- Gastspelers met een maximale EGA handicap van 36. 
- Elke gastspeler dient het greenfee bewijs duidelijk zichtbaar aan zijn tas te hebben 

bevestigd.  
3.3  Het betreden van en zich bevinden op de terreinen behorende bij GV De Woeste Kop en de 

 daarbij behorende faciliteiten, zoals clubhuis, driving range etc. geschiedt altijd op eigen risico. 
3.4  Huisdieren worden niet op de baan, noch op de oefenfaciliteiten en in het clubhuis toegestaan. 
 
Artikel 4  STARTEN EN SPELEN IN DE BAAN 
 
4.1 Vóórdat een speelronde wordt gestart, behoort iedere speler geregistreerd te staan in de tee-
 time-module van E-golf4U in het clubhuis. 
4.2  Indien een club- of sponsorlid wil spelen met een introducé of gast, is dat lid mede 

 verantwoordelijk voor de speelgerechtigdheid, het voldoen van de greenfee en het baangedrag 
 van zijn introducé of gast en is hierop aanspreekbaar.  

4.3  Een greenfeespeler kan alleen starten indien hij vooraf een starttijd gereserveerd heeft bij het 
 secretariaat en het secretariaat deze in de tee-time-module heeft vermeld en de greenfee is 
 voldaan. 

4.4  Een speler riskeert een tijdelijke uitsluiting voor het spelen op de golfbaan van Golfvereniging 
 De Woeste Kop, als hij na reservering van een starttijd in de tee-time-module niet verschijnt en 
 zich niet heeft afgemeld in de tee-time-module of bij het secretariaat of als hij voor een ander, 
 zonder diens medeweten, een starttijd in de tee-time-module reserveert.  

De constatering van het zonder afmelding niet verschijnen of het reserveren zonder medeweten 
voor een ander wordt door het secretariaat, of door de dienstdoende marshal gemeld aan de 
voorzitter van de marshal commissie. 

4.5  Het Tee advies is voor gasten bindend en voor leden ‘geadviseerd’. 
4.6  Het maximum aantal spelers per flight bedraagt vier personen. De gezamenlijke EGA handicap 

 van de spelers mag de 110,0 nooit overschrijden. Bij overschrijding dient de flight te worden 
 opgesplitst. In bijzondere gevallen kan de marshal maatregelen nemen om de doorloopsnelheid 
 te bevorderen.  
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4.7        Alleen handicarts, beschikbaar gesteld door de Stichting Handicart, zijn toegestaan.     
Uitzonderingen, zoals scooters en privé buggy’s behoeven de toestemming van het Bestuur van     
de GV De Woeste Kop 

4.8  Een speler dient ten minste vijf minuten vóór de voor hem in de tee-time-module geregistreerde 
 starttijd op de desbetreffende hole aanwezig te zijn en op de aangegeven starttijd af te slaan. 
 Een uitzondering hierop is wanneer er nog een door de vereniging georganiseerde wedstrijd 
 wordt gespeeld en spelers in die wedstrijd de desbetreffende tee nog niet hebben bereikt. 

4.9  Spelers die in een door de vereniging of sponsor georganiseerde wedstrijd spelen hebben ten 
 allen tijde voorrang op greenfee- en niet-wedstrijd spelers. 

4.10 BAANPERSONEEL HEEFT ALTIJD VOORRANG. Er mag pas gespeeld worden als zij een teken   
geven. 

4.11 De bal mag nooit worden gespeeld als dat enig gevaar kan opleveren voor medespelers, 
 caddies, greenkeepers, toeschouwers of passanten. 

4.12 Aanwijzingen van de dienstdoende marshals, greenkeepers, baanpersoneel en de 
 baancommissie dienen altijd strikt te worden opgevolgd. 

4.13 Het rijden met golfkar, buggy of scooter tussen greenside bunker en de green of het plaatsen 
       van de golfkar, buggy of scooter vlak bij de green of afslagplaats is niet toegestaan. 

4.14 Het begin van een ronde op hole 10 is altijd voor 9 holes. Starters op hole 10 dienen voorrang te 
 verlenen aan 18 holes spelers die van hole 9 komen. Uitzonderingen hierop zijn twee-hole start 
 wedstrijden en gunshot wedstrijden.  
 
ARTIKEL 5  VERPLICHTINGEN VAN DE GOLFSPELER 
 
5.1 De golfspeler of bezoeker, die zich op het terrein van GV De Woeste Kop 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 de gevolgen daarvan niet heeft 
 kunnen verhinderen. 
5.2 De golfspeler dient de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen, zoals 
 - Pitchmarks op de greens herstellen. 
 - Uitgeslagen plaggen terug te leggen en aan te drukken. 
 - Bunkers te betreden en verlaten aan de lage kant. 
 - Bunkers aan te harken en de harken terug te leggen. 
 - Golfdraagtassen ruim buiten de afslagplaats en green te leggen. 
 - De bal niet met putter uit de hole lepelen. 
5.3 De golfspeler dient zich aan speelsnelheid te houden welke voor 18 holes voor een 2-Bal ca. 3,5 
 uur bedraagt, voor een 3-bal ca. 4 uur en voor een 4-bal ca. 4,5 uur. 
5.4 Indien de aansluiting met de met de voorgaande flight wordt verloren, dient de achterop 
 komende flight te worden doorgelaten. Aansluiting dreigt te worden verloren; 
 - Indien de tee van een par-3 wordt bereikt en de voorgaande flight reeds afslaat op de  
  volgende tee. 
  - Indien de tee van een par-4 wordt bereikt en de voorgaande flight al op de green staat  
  van die par-4. 
 - Indien de tee van een par-5 wordt bereikt en de voorgaande flight de green van die   
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 par-5 aanspeelt. 
5.5  Indien een hole “leeg” is (niet bezet of bespeeld), dient een snellere achteropkomende flight 
 altijd te worden doorgelaten. 
5.6 Een speler/flight is verplicht zijn/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. 
5.7 In geval van onweer is de golfspeler verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. 
5.8 Bij mist of slecht zicht dient de golfspeler de bal niet verder te slaan dan het zicht is. 
5.9 Het is verantwoordelijk van de speler met de laagste handicap in een flight dat de verplichtingen 
 en gedragingen beschreven in dit baanreglement worden aangehouden. 
 
ARTIKEL 6 OEFENFACILITEITEN 
 
6.1 Het is streng verboden over het net aan het einde van de drivingrange te slaan.  
 Bij het niet nakomen van deze regel zal bij constatering van de overtreding de gebruiker 
 onmiddellijk van de driving range worden verwijderd en per direct de toegang tot de baan van 
 GV De Woeste Kop voor onbepaalde tijd ontzegd worden totdat het Bestuur van GV De Woeste 
 Kop een definitieve sanctie aan de overtreder heeft opgelegd. 
6.2 Op de drivingrange dient er uitsluitend afgeslagen te worden vanaf de aangegeven 
 afslagplaatsen. 
6.3 Er mogen uitsluitend driving-range ballen geslagen worden. 
6.4 Het ballenrapen op de driving-range is verboden, uitgezonderd door de persoon die hiertoe is 
 aangesteld. 
6.5 De gebruiker van de oefenbunker zal deze na gebruik netjes aangeharkt achter laten. 
6.6 Na gebruik van de oefengreen dient deze netjes en schoon achter gelaten worden. Dus alle 
 vlaggen op zijn plaats en geen ballen laten liggen. 
 
ARTIKEL 7 CADDIES EN TOESCHOUWERS 
 
7.1  Mits, bij inschrijving gemeld bij het secretariaat en/of dienstdoende marshal en toestemming 

 van het Bestuur is het toegestaan om met een flight of speler mee te lopen als caddy of  
 toeschouwer in de baan zonder zelf te spelen.  

7.2  Maximaal 4 toeschouwers mogen met één flight meelopen. Dit aantal is inclusief caddies. 
7.3  Een caddy of toeschouwer, die met een flight meeloopt in de baan, dient minimaal 12 jaar oud 

 te zijn. 
7.4  Voor het meelopen met een flight en/of speler als caddy of toeschouwer in een wedstrijd, dient  

 vooraf toestemming van de wedstrijdleiding te zijn ontvangen.  
7.5  Gastspelers kunnen een caddy/toeschouwer mee de baan innemen, mits dit bij de reservering  

 is aangevraagd, zodat de dienstdoende marshal tijdig op de hoogte kan worden gebracht.  
7.6 Een caddy is een persoon die de speler bijstaat in zijn spel in overeenstemming met de 
 Golfetiquette en plaatselijke veiligheidsregels. 
7.7  Onder een toeschouwer wordt verstaan een persoon die een flight volgt tijdens de 

 golfronde van die flight. Hij dient op gepaste afstand te blijven zonder dat de te volgen flight of 
 de achteropkomende flight in enige mate wordt gehinderd. 
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7.7  Caddies en toeschouwers dienen in de baan het juiste schoeisel te dragen, d.w.z. 

 golfschoenen voorzien van soft-spikes of een rubber noppenprofiel. Schoenen met een hak of 
 grof profiel zijn niet toegestaan op de golfbaan. 

7.8 Een speler die een caddy en/of toeschouwer mee de baan in neemt, is ten allen tijden 
 verantwoordelijk voor het gedrag van caddy of toeschouwer. 
7.9  Toeschouwers mogen zich niet bezighouden met het spel van de spelers en zich niet mengen in 

 discussies tussen spelers. 
7.10 De caddy houdt zich alleen bezig met het spel van de speler waaraan hij is gekoppeld en 

 mengt zich niet in discussies met andere spelers. De caddy mag daarentegen zijn speler wel   
adviseren.  

7.11 Indien de regels voor toeschouwer worden overtreden kan de dienstdoende marshal of de
 verantwoordelijke wedstrijdleiding hem/haar van de baan verwijderen. 

7.12 Bij overtreding van de regels door de caddy kan de speler bestraft worden. 
 
 
N.B. 
 
In verband met COVID-19 kan het Bestuur van GV De Woeste Kop afwijken van bovenstaande regels.  
Lees hiervoor, vóórdat U een starttijd reserveert, de mededelingen hierom trend op de website  
 
 
 
 


