
Championship Course/Par 3 Challenge Course

• Uw greenfee label dient duidelijk zichtbaar aan de tas 
bevestigd te zijn;

• Iedere speler dient zijn/haar eigen golftas met clubs 
te gebruiken i.v.m. doorstroming;

• Een pitchfork is verplicht tijdens de ronde. Repareer 
altijd uw eigen pitchmark (balafdruk op de green) en 
graag ook een door een ander vergeten pitchmark. U 
doet daar ook uw mede-gebruikers een groot plezier 
mee;

• Houdt een speeltempo aan van maximaal 120 
minuten per 9-holes op de Championship Course 
en maximaal 60 minuten per 9-holes op de Par 3 
Challenge Course;

• Probeer te allen tijde aansluiting te houden met de 
flight voor u. Laat achteropkomende flights met een 
hoger speeltempo door als vóór u een hole leeg is, 
ook als u binnen de maximale rondetijd loopt;

• Leg door u geslagen plaggen terug, behalve op de tee;
• Bal in bunker? Hark de bunker aan na het spelen van 

de bal en plaats de hark terug op de houder. 

Baanpersoneel

• Het baanpersoneel heeft altijd voorrang. Indien het 
baanpersoneel zich binnen speelafstand bevindt, mag 
er niet geslagen worden tenzij het baanpersoneel 
anders aangeeft; 

• Houdt u zich steeds aan de instructies van het 
baanpersoneel.

Onbemande maaimachine

Op Golfbaan Delfland worden robot maaimachines 
gebruikt. Tijdens het maaien staat de zwaailamp aan. 

Dit betekent overigens niet, zoals bij bemande (maai)-
machines, dat u moet wachten. U kunt gewoon 
doorspelen; het zwaailicht is slechts als waarschuwing 
bedoeld dat er gemaaid wordt.
 
Het kan gebeuren dat uw golfbal precies in de baan 
van de maaier terecht komt. De bal komt dan tegen de 

voorrollen van de machine aan en wordt dan ‘weggetikt’ 
naar de zijkant van de machine of vooruit gerold. 
Probeer niet de bal op het laatste moment voor de 
machine weg te pakken. Komt u in deze situatie, dan is 
de regel: plaats de bal terug op de plek waar de bal lag! 
U mag weer verder spelen zonder strafslag. Als u de 
maaimachine raakt, mag u zonder straf opnieuw slaan 
vanaf dezelfde plek.

Houdt ruim afstand van de machine en probeer rekening 
te houden met de werkvolgorde (baan voor baan) en 
zet uw buggy of trolley niet in de baan (of volgende 
baan) van de machine. Bij het rijden van fairway naar 
fairway (of green naar green) moet de machine soms 
ook de paden volgen. Als u de machine tegenkomt, kunt 
u het beste even opzij stappen. De machine kan dan 
ongehinderd door.

Mocht u of uw golftas/trolley/buggy onverhoopt toch 
in het pad van de machine staan, dan zal de machine 
via een drietal detectiesystemen langzamer gaan rijden 
en uiteindelijk stoppen tot u of uw uitrusting uit de 
weg genomen zijn. Mocht zich, naar uw idee, toch een 
gevaarlijke situatie voordoen, informeer dan de Marshal, 
caddiemaster of een Shopmedewerker.
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Beste bezoeker,
Liever hadden wij helemaal geen voorschriften 
en regels, maar ervaring heeft geleerd dat het 
in sommige gevallen noodzakelijk is om terug 
te kunnen vallen op kledingvoorschriften en 
gedragsregels. Dat maakt het ook voor al onze 
bezoekers makkelijker.

Wij hechten waarde aan gastvrijheid, stijl en 
prettige omgangsvormen. Onze bezoekers worden 
daarom verzocht zich op gepaste wijze te kleden en 
te gedragen, zowel op de baan als op de rest van 
het complex. 

Kledingvoorschriften

Algemeen uitgangspunt is dat onze bezoekers netjes 
gekleed dienen te zijn. Dat vinden niet alleen wij prettig, 
maar, zo is gebleken, ook uw medebezoekers stellen dat 
op prijs.

Wat is ‘netjes’?

• Pantalons, bermuda’s, shorts of golfrokjes. Echter 
geen (te) korte (sport)broekjes of rokjes, geen 
leggings of joggingbroeken;

• Kousen of sokken;
• Geen gescheurde of gerafelde kleding;
• Liefst geen kraagloze (T-)shirts of topjes;
• Golfschoenen of golflaarzen (niet met metalen 

spikes). Sportschoenen met een niet al te grof 
zoolprofiel zijn ook toegestaan, maar worden 
niet aanbevolen (i.v.m. wegglijden). Geen gewone 
schoenen en zeker geen hakken;

• Liefst geen hoofdbedekking (pet, klep, cap, hoed, 
muts, etc.) in de Brasserie, Golfshop, vergaderzalen 
en kantoor.

 
Draagt u vooral comfortabele kleding waarin u zich vrij 
kunt bewegen. Het liefst lichte kleding waar u zich 9- of 
18-holes prettig in voelt.

Gedragsregels

Algemeen

• Driving Range-ballen mogen alleen op de Driving 
Range gebruikt worden; dus niet op andere 
oefenfaciliteiten en zeker niet op de golfbaan;

• Normaliter maken meerdere mensen tegelijkertijd 
gebruik van onze oefen-faciliteiten, daarom is extra 
aandacht voor veiligheid vereist. Zoek een plek op 
waar u veilig en rustig kunt oefenen zodat u uw 
medegebruikers niet tot last bent en in gevaar 
brengt. (indien nodig roep: ‘fore!’);

• Probeer binnen de hekken/netten/grenzen van 
de oefenfaciliteiten te slaan in verband met de 
veiligheid. Opzettelijk buiten de oefenfaciliteiten 
proberen te slaan, wordt niet toegestaan en zal 
verwijdering van het complex tot gevolg hebben;

• Onze golfprofessionals kunnen u aanspreken met 
het verzoek om plaats te maken voor hun lessen. 

 Zij hebben voorrang op andere gebruikers;
• Probeer niet te luidruchtig te zijn op de oefenfaciliteiten;
• Indien mogelijk het telefoongebruik tot een minimum 

beperken (zet uw telefoon op trilstand);
• Kinderen tot 12 jaar mogen alleen onder begeleiding 

van een persoon boven de 18 jaar gebruik maken 
van onze golffaciliteiten; 

• Spreek elkaar, bij onenigheid, vriendelijk aan om 
toch op een prettige manier gezamenlijk van de 
golffaciliteiten gebruik te maken;

• Roken in de Brasserie, Golfshop, vergaderzalen, 
kleedkamers, kantoor, op de Driving Range en 
overige oefenfaciliteiten is niet toegestaan. Er is een 
aparte rokersruimte naast de Brasserie;

• Alhoewel roken in de baan niet verboden is, 
verzoeken wij u vriendelijk terughoudend met roken 
te zijn tijdens uw ronde en in ieder geval geen 
peuken in de baan en/of op tees achter te laten. In 
de shop zijn speciale asbakjes verkrijgbaar;

• U dient zich te houden aan de instructies van de 
medewerkers en Marshals van Golfbaan Delfland;

• Voor vragen en calamiteiten, kunt u bellen met de 
Marshals op: 06 81730925 of 06 81730926; 

• In noodgevallen kunt u ook direct contact opnemen 
met Brasserie Delfland (015-3807911 (3)). Wij 
zijn in het bezit van een AED en een deel van de 
medewerkers en de Marshals is opgeleid om EHBO 
te verlenen.

Driving Range

• Op de bovenverdieping is het niet toegestaan met 
woods en drivers te slaan;

• Kinderen tot 12 jaar zijn op de bovenverdieping niet 
toegestaan i.v.m. hun veiligheid; 

• Indien aanwezig, gebruik de smalle strook van de 
mat om vanaf te slaan. Het is niet toegestaan om 
vanaf de grote mat te slaan;

• De rubberen tees liggen in de bakjes naast de 
schuifdeur;

• Tijdens het verzamelen van de Driving Range-ballen 
op het grasveld en uit de vijver, graag de instructies 
van onze medewerkers opvolgen;

• Het is niet geoorloofd met opzet op medewerkers of 
de ballenraapmachine te mikken; dit zal verwijdering 
van het complex tot gevolg hebben. 

Pitching- en chipping oefengreens

• Blijf op de pitching oefengreen zoveel mogelijk op één 
lijn met mede-gebruikers staan. Het is de bedoeling 
dat er door alle spelers tegelijkertijd geslagen én 
ballen geraapt wordt;

• U kunt hier slagen oefenen tot 70 meter.

Putting oefengreens

• Het is niet toegestaan om te chippen naar de putting 
green;

• Plaats na het oefenen de vlaggen terug in de hole;
• Houdt rekening met de putting lijn van mede-

gebruikers.


