
 

 

Spelers reglement 
 

Samen gaan we voor golfplezier voor iedereen. Dat betekent dat we er samen voor zorgen dat het voor 
iedereen leuk is. Daarom hebben we de volgende spelregels. 

 

Voor u start: 

 Meld alle spelers (inclusief actuele handicap) van uw flight aan bij de receptie 
 Greenfee betaalt u vooraf. JEUGD- of JUNIOR-tarief alleen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 
 Alle spelers dragen passende golfkleding. Kort samengevat:  

o Draag een broek zonder scheuren/rafels 
o Heren: draag altijd mouwen 
o Dames: draag geen spaghetti shirts 

 Alle spelers dragen passend golfschoeisel. Kort samengevat: golfschoenen of andere sportieve 
schoenen om schade aan de baan te voorkomen. 

 Vereiste  speelsterkte: 
o Championship Course: handicap 54 (of met Baanpermissie voor de Championship Course van 

één van onze golfprofessionals) 
o Challenge Course: Baanpermissie  
o Vierbal: aantoonbaar maximaal gezamenlijke handicap 80 

 

In de baan: 

 Start op uw starttijd en doorstarttijd. Eerder of later starten kan uitsluitend met toestemming van de 
marshal of receptie. 

 Baanmedewerkers hebben te allen tijde voorrang. Wacht op hun teken of vertrek voor u verder 
speelt. 

 Roep FORE wanneer uw bal naar een andere hole/speler gaat, ook bij twijfel 
 Indien u ruimte voor u heeft en een snellere flights achter u, laat deze flight dan door 
 Speel binnen 120 minuten 9 holes. Indien uw speeltempo lager is kunnen wij u verzoeken om achter 

op komende flights door te laten OF één of meerdere holes over te slaan OF de baan te verlaten 
 Leg uw plaggen terug 
 Hark bunkers aan 
 Herstel pitchmarks op de green 
 Golfkarren, buggies, handicarts en Tourers: niet op de (voor)greens 
 Gebruik geen driving range ballen 
 Iedere speler heeft een golftas 
 Buggies: maximaal 2 personen in één buggy 
 Volg instructies van onze medewerkers op 

 

Wat mag u van Delfland verwachten: 

 We onderhouden de baan zo goed mogelijk. Daarbij proberen we overlast tot een minimum te 
beperken, of communiceren extra overlast vooraf bijvoorbeeld via onze de website. 

 Wij zien er op toe dat andere spelers zich ook aan deze spelregels houden, en zullen anders passende 
maatregelen treffen. 

 

Mocht bovenstaande niet op orde zijn of heb je verbeterideeën, maak het dan direct kenbaar bij de marshal of 
receptie. 

  


