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VEILIGHEID EN ETIQUETTE OP DE DRIVING RANGE EN PUTTING GREENS 

 

Ook voor de driving range, oefengreens en oefenbunker gelden regels en etiquetteregels. 

Net als op de baan dienen spelers de veiligheid op de oefenfaciliteiten en de veiligheid en respect voor 

medespelers in acht te nemen. De vereniging heeft, mede vanwege de beperktheid van onze 

oefenfaciliteiten, regels opgesteld die in het belang van ieders veiligheid nageleefd moeten worden. 

 

- De ligging en lengte van de driving range geeft voor spelers een beperking in hun 

oefenmogelijkheden. De spelers en wandelaars die achter de drivingr range lopen, kunnen in 

gevaar komen door ballen die over het hek gespeeld worden. Het bord aan het eind van de 

driving range maakt u er extra op attent geen ballen over het hek te slaan. 

- Het aanspelen van de oefengreen met een hoge bal kan eveneens problemen geven voor 

andere spelers die puts oefenen. Aanspelen van de oefengreen met een lage bal zal dat 

voorkomen.  

- Het oefenen van bunkerslagen terwijl een speler op die oefengreen aan het pitchen of chippen 

is, kan eveneens de veiligheid in gevaar brengen. 

 

De plannen voor uitbreiding van de oefenfaciliteiten zijn gereed en zullen in de nabije toekomst 

worden uitgevoerd. Tevens zal dan worden geëxperimenteerd met een ander soort ballen, die minder 

lengte opleveren. 

 

Marshals 

De marshals gaan meer toezicht houden op de oefenfaciliteiten. Het bestuur vraagt daarnaast iedereen 

die te maken krijgt met overtredingen van de afspraken, dit te melden bij de dienstdoende marshal, 

telefoon 0613798619. Die zal vervolgens actie ondernemen. De aangesproken speler zal de instructie 

van de marshal altijd dienen op te volgen.  

Het is zaak dat marshals met respect tegemoet worden getreden; ook zij zijn vrijwilligers die zich 

inzetten voor de veiligheid en welzijn van de spelers op de baan en op de oefenfaciliteiten. 

Het bestuur zal spelers die zich schuldig maken aan overtredingen die gevaar opleveren, gepaste 

sancties opleggen. Ook weegt een correctie bejegening van onze vrijwilligers voor het bestuur zwaar. 

 

De afspraken en etiquetteregels op een rijtje: 

- Niet over het hek slaan; 

- Alleen afslaan van de afslagmatten, dus niet van het gras; 

- Gebruik uitsluitend drivingrange-ballen, met uitzondering op de oefengreens; 

- Het is verboden ballen te rapen of ballen te slaan die al eerder zijn geslagen; 

- Hinder geen spelers die op de oefengreen aan het putten zijn; 

- Bent u klaar, ruim ballen op in de bunker en op de greens; 

- Hark de bunker aan en herstel divots; 

- Zet de mandjes terug in het ballenhok en de vlaggen terug in de holes; 

- Houd rekening met medespelers: maak geen lawaai en gebruik uw telefoon zonder anderen te 

hinderen; 

- Geef bij drukte ook gelegenheid aan anderen om te oefenen; 

- Attendeer medespelers indien zij een gevaarlijke positie innemen; 

- Spreek elkaar aan bij overtreding van regels en afspraken en waarschuw de marshal. 

- Het betreden en spelen op de oefenfaciliteiten is voor eigen risico.  

- Bij (dreigend) onweer wordt aangeraden de oefenfaciliteiten onmiddellijk te verlaten. Bliksem 

kan tot 16 km ver reiken.  

 

Samengevat: 

Van iedere speler op de oefenfaciliteiten wordt gevraagd zich te houden aan de bovengenoemde 

afspraken en de etiquetteregels in acht te nemen. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons 

allemaal. 

 


