Baanreglement

1. De golfbaan is toegankelijk voor:
a. Leden van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster
b. Genodigden van het bestuur van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster
c. Functionarissen van de Nederlandse Golf Federatie die daartoe zijn
aangewezen door het bestuur van de NGF
d. Greenfee spelers en deelnemers aan clinics
e. Genodigden voor het deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door
een sponsor of een instantie die voor het gebruik van de baan een
afzonderlijke overeenkomst met de golfclub heeft gesloten
f. Niet-speelgerechtigden (maximaal twee personen) die meelopen
tijdens een oefenronde met en onder verantwoordelijkheid van een
lid met volledige baanpermissie (behoudens het gestelde onder punt
8.5 van dit reglement).
2. Overige toegangseisen
a. 18-holes baan
i. De 18-holes baan is voor leden slechts toegankelijk indien zij
volledige baanpermissie hebben verkregen. Ten bewijze
daarvan moeten zij het clublabel voorzien van een geldige
jaarsticker duidelijk zichtbaar aan hun golftas bevestigen.
ii. Niet-leden dienen tenminste in het bezit te zijn van een geldige
baanpermissie of begeleid te worden door een mentor.
b. Par 3 baan
i. Deze par-3 (oefen) baan is toegankelijk voor alle leden inclusief
leden die nog niet beschikken over volledige baanpermissie
voor de 18-holes baan alsmede voor greenfee spelers in het
bezit van minimaal een geldige baanpermissie.
ii. Deze baan is tevens toegankelijk voor beginnende leden en
degenen die gebruik maken van een kennismakingspakket,
nadat zij de door Leeuwarder Golfclub De Groene Ster gegeven
etiquette les hebben gevolgd en de op de golfbaan werkzame
professional daarvoor toestemming heeft gegeven.
iii. Anderen (niet-leden/niet-golfers) mogen -ter kennismaking met
de golfsport- onder begeleiding en verantwoordelijkheid van
een clublid met volledige baanpermissie voor de 18-holes baan
op deze baan spelen.
c. Rabobank Driving range en overige oefenfaciliteiten
i. Greenfee spelers voor de 18-holes baan en de Par 3 baan
hebben toegang tot de Rabobank driving range en overige
oefenfaciliteiten. Andere niet-leden hebben -mits de daarvoor
verschuldigde greenfee vooraf is betaald- eveneens toegang.
De greenfee is inclusief het gebruik van driving range ballen.
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3. Aanmelden voor greenfee spelers en betaling greenfee.
a. Greenfee spelers moeten zich melden bij de Pro shop of het
clubsecretariaat dan wel (indien gesloten) aan de bar in het clubhuis
om de verschuldigde greenfee vooraf te betalen.
b. Het verstrekte greenfee label moet duidelijk zichtbaar aan de golftas
worden bevestigd, dan wel (indien geen golftas wordt meegenomen)
op eerste aanvraag van de marshal te worden getoond.
c. Het bepaalde onder 3.a en 3.b is niet van toepassing bij bijzondere
evenementen (zoals wedstrijden die door de golfclub of een sponsor is
georganiseerd e.d.), mits de speler in het bezit is van een voor dat
evenement geldige scorekaart.
4. Starten
a. Algemeen
i. Hole 1 (Baan West) is de formele starthole.
ii. Voor het reserveren van een starttijd dienen zowel de
clubleden als de greenfee spelers gebruik te maken E-Golf4U.
iii. Bij grote drukte dient men flights van tenminste drie te
vormen. De marshal zal daar -indien nodig- op toe zien. De
normale standingregels blijven van toepassing.
iv. Een flight mag maximaal bestaan uit 4 spelers (4-bal).
v. Niet alleen greenfee spelers maar ook clubleden hebben ALTIJD
standing op de 10e tee (Baan Oost), mits zij hun ronde zijn
begonnen op de 1e tee en deze zonder onderbreking
(behoudens een sanitaire stop in het clubhuis) vervolgen.
vi. Spelers die hun volledige ronde beginnen op hole 10 hebben
géén standing op hole 1. Het is dus verplicht de vervolgstarttijd
op hole 1 te reserveren met behulp van E-Golf4U.
vii. Starten op hole 10 is alleen toegestaan indien een (eventuele)
flight op hole 9 op tenminste 150 meter van de green is
verwijderd. Overtuig u daarvan alvorens naar hole 10 te lopen!
viii. De baan spelen, anders dan in de normale volgorde
(bijvoorbeeld het overslaan van holes), is alleen toegestaan na
toestemming van de marshal. Deze bepaling geldt niet indien
dit voortvloeit uit het spelen van een door de
wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd.
ix. Indien het elektronisch reserveren van een starttijd niet
mogelijk is en het secretariaat onbemand is, is starten op hole
1 pas mogelijk nadat ter plaatse duidelijk is dat men daarmee
andere golfers, die wel een starttijd hebben gereserveerd, voor
laat gaan.
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b. Wedstrijden en overige bijzonder gebruik van de baan
i. Op wedstrijddagen en bij ontvangst van grote groepen greenfee
spelers zal op de baanagenda in de hal van het clubhuis en op
de baanagenda op de website worden vermeld op welke tijden
de baan (of een gedeelte daarvan) is gesloten voor andere
spelers.
5. Voorrang
a. In de baan gelden de voorrangsregels zoals vastgelegd in het boekje
“De Golfregels, deel 1 Etiquette”. Eventuele (tijdelijke) aanvullingen
hierop worden vermeld op het informatiebord en baanagenda.
b. De greenkeepers hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden
altijd voorrang. Vervolg uw spel pas nadat de greenkeeper daartoe
een duidelijk signaal heeft gegeven. Indien de werkzaamheden van de
greenkeepers dit noodzakelijk maken wordt een green tijdelijk
gesloten en de betreffende wintergreen in het spel gebracht, dan wel
wordt een hole tijdelijk gesloten.
c. Spelers die niet deelnemen aan een wedstrijd en worden ingehaald
door de wedstrijdspelers moeten hun spel beëindigen.
d. Spelers die zijn gestart na de laatste flight van een wedstrijd moeten
tenminste één hole afstand bewaren ten opzichte van de laatste flight
van de wedstrijd.
6. Kleding op de baan
a. Elke speler wordt geacht zich te conformeren aan de in het clubhuis
gepubliceerde kledingadviezen.
7. Zorg voor de golfbaan
a. Alle gemaakte pitchmarks (indruk op de green door de balinslag)
moeten worden gerepareerd. De speler is verplicht een pitchfork bij
de hand te hebben. Indien hij tijdens de ronde bemerkt dat hij niet in
het bezit is van een pitchfork en er niet een kan lenen van zijn
flightgenoot/-noten, dient hij op eerste aanzegging een pitchfork aan
te schaffen bij de marshal.
b. Alle gemaakte divots (uitgeslagen plaggen) moeten overal in de baan
worden teruggelegd en aangedrukt. Het wordt op prijs gesteld indien
u dit tevens doet met een verse plag van een andere speler die dit
heeft verzuimd.
c. Bunkers moeten, indien deze zijn betreden, opnieuw worden
aangeharkt; vervolgens moet de hark IN de bunker op de daarvoor
bestemde vork worden teruggelegd.
d. Bunkers moeten worden betreden en verlaten via de lage kant.
e. Het is verboden op de tees een oefenslag te doen; doe dit zo nodig
ernaast of erachter. Indien op de tee een afslagmat is aangebracht
moet daarvan gebruik worden gemaakt.
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f. Het bakje van de teebox markers is niet bedoeld voor afval (zoals
bananenschillen, voedselverpakkingen, peuken etc.) doch uitsluitend
voor gebruikte tees.
Afval moet worden gedeponeerd in de daartoe geplaatste bakken of
moet worden meegenomen in uw tas. In geen geval behoort het te
worden achtergelaten op of rond de baan of op het parkeerterrein.
g. Trolleys en draagtassen moeten ruim buiten de tees en greens worden
achtergelaten. In voorkomend geval moeten de trolleys achter de
witte streep of andere aangebrachte afscheidingen rond de greens
worden gelaten. Plaats de trolleys en draagtassen in de looprichting
van de volgende hole.
h. Handicarts moeten bij het benaderen van de green worden geplaatst
bij het bordje “next tee”.
i. Het is verboden met trolleys dan wel met handicarts te rijden over
afslagplaatsen, greens, tussen green en greensidebunkers, op
voorgreens (aprons) en in beplante vakken en dergelijke.
j. Het gebruik van schoeisel dat schade kan toebrengen aan de baan is
niet toegestaan. Het dragen van gebruikelijk golfschoeisel wordt
aanbevolen.
8. Bijzondere verbodsbepalingen
a. Het is verboden driving range ballen te gebruiken anders dan op de
Rabobank driving range en approach green met bunker.
Bij overtreding van dit verbod (spelen met driving range ballen op de
18-holes baan dan wel op de Par 3 baan) wordt betrokkene
onmiddellijk van de baan verwijderd en treedt met onmiddellijke
ingang een speelverbod in werking dat geldt voor veertien daarop
volgende dagen. Het speelverbod geldt tevens voor in die periode
georganiseerde clubwedstrijden.
b. Het gebruik van bunkerharken voor andere doeleinden, zoals het
harken naar golfballen in de waterhindernissen, is verboden. Bij
overtreden van dit verbod geldt de sanctie zoals omschreven onder
8.a.
c. Mobiele telefoons zijn verboden tenzij deze in de trilstand worden
gezet. (Let op: het wedstrijdreglement en het clubhuisreglement van
Leeuwarder Golfclub De Groene Ster kennen een strengere regel
omtrent het gebruik van mobiele telefoons).
d. Het dragen van muziekspelers op de baan is (mede uit
veiligheidsoverwegingen) verboden.
e. Het is verboden om niet-speelgerechtigde kinderen onder de 10 jaar
mee te nemen tijdens een ronde golf.
f. Het is verboden huisdieren mee te nemen door de baan en op de
oefenfaciliteiten.
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9. Driving range, putting green en approach-green met bunker
a. Rabobank Driving range
i. Op de driving range mag alleen van de aangegeven plaatsen
(matten) en niet van het gras worden afgeslagen. Dit verbod
geldt niet indien van de achterkant van de driving range wordt
geslagen. Op de achterkant van de driving range mag niet
worden afgeslagen met een houten drie of driver.
ii. Op de driving range moet een ieder de concentratie van
anderen respecteren. Eventuele aanwijzingen van een op de
baan werkzame professional moeten worden opgevolgd.
iii. De driving range ballen zijn eigendom van de golfclub en mogen
dus niet worden meegenomen.
iv. Het doelbewust slaan van driving range ballen over de
begrenzingen is verboden.
v. Het betreden van het gras van de driving range en het oprapen
van ballen is verboden.
vi. Lege emmers moeten in de ruimte van de driving range
ballendispenser worden geplaatst.
b. Putting green
i. Op de oefengreen mag worden geput (zuidzijde) en gechipt
(noordzijde). Het is verboden pitch-, approach- en/of andere
slagen uit te voeren.
ii. Op de putting green mogen alleen eigen ballen worden gebruikt
(driving range ballen zijn verboden).
iii. Uitzondering op punten 9. is alleen toegestaan in een
lessituatie onder begeleiding van een op de baan werkzame
professional.
c. Approachgreen met oefenbunker
i. Pittch-, approach- en/of andere slagen moeten in de richting
van de green worden gedaan.
ii. Uitgeslagen plaggen moeten worden gerepareerd.
iii. Na gebruik moet de oefenbunker worden aangeharkt.
iv. Gebruikte driving range ballen moeten na gebruik worden
verwijderd en –indien deze niet door de speler(s) worden
afgeslagen op de driving range- in de emmer worden
teruggebracht naar de ruimte van de driving range
ballendispenser dan wel worden doorgegeven aan een
opvolgende speler.
10. Controle en aanwijzingen.
a. Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en de accommodaties
moeten controle op de aanwezigheid van geldige
tassenlabels/jaarstickers en greenfee kaarten onverwijld toestaan.
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b. De controle geschiedt door de marshal en kan tevens geschieden door
het bestuur of door het bestuur aangewezen functionarissen.
c. Indien een lid na een waarschuwing blijft spelen zonder geldig
tassenlabel is dit lid, indien de marshal dat verzoekt, verplicht de
baan te verlaten.
d. Indien een greenfee speler zonder geldig label een golfronde speelt of
zich bevindt op de driving range en/of overige oefenfaciliteiten kan
de marshal hem verzoeken aan zijn verplichtingen (artikel 3 van dit
reglement) te voldoen, alvorens de ronde te vervolgen. Bij het
negeren daarvan is de speler verplicht, op eerste verzoek daartoe van
de marshal, de baan te verlaten.
e. Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, snelheid van
spelen, doorlaten van spelers met standing en het naleven van dit
baanreglement, gegeven door de onder punt 10.2 bedoelde personen,
moeten onverwijld worden opgevolgd.
f. Ieder (sponsor- c.q. bedrijfs-) lid van Leeuwarder Golfclub De Groene
Ster is verantwoordelijk voor de speelgerechtigheid en het
baangedrag van een meespelend niet-lid en kan hier op worden
aangesproken door de onder punt 10.b bedoelde personen.
g. De in lid 10.b bedoelde personen maken in het marshal-logboek
verslag van hun controle werkzaamheden.
11. Sancties
a. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot sancties door het
bestuur van de golfclub. Bij herhaalde rapportage door een marshal
van de overtreding van een verbod als bedoeld in de artikelen 8.a en
8.b, kan het bestuur besluiten het speelverbod te verlengen.
12. Slotbepaling
a. In gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet beslist het bestuur.
b. Vastgesteld, op grond van artikel 4, lid 3 van het Huishoudelijk
Reglement, in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15
september 2015.
c. Wijziging/opgenomen Artikel 4.a.viii in de vergadering van het
Dagelijks Bestuur op 3 januari 2017.
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