
Met ‘etiquette’ worden de gedragsregels in golf bedoeld. Respect 
voor de baan, de spelers en het spel staan hierbij centraal. 
Hieronder volgen een aantal richtlijnen zoals we die bij Leeuwarder 
Golfclub De Groene Ster hanteren, en die ervoor zorgen dat golfers 
veilig, eerlijk en plezierig kunnen spelen. 
 

The Spirit of the Game 
Het spel is gebaseerd op de integriteit van de speler: handel in de 
geest van het spel (‘the spirit of the game’) door de regels te 
volgen, rekening te houden met anderen en goed voor de baan te 
zorgen. 
 

Veiligheid staat voorop 
 Het is belangrijk dat golfers op een veilige plaats gaan staan als 

iemand anders slaat.  
Neem ook de volgende twee regels altijd in acht: 

1. Sla nooit als je spelers die voor je lopen, zou kunnen raken. 
2. Roep altijd hard ‘FORE!’ als een bal de verkeerde kant op gaat 

richting een andere golfer of toeschouwer, ook als je zelf de 
bal niet sloeg. 

 Let ook op greenkeepers die aan het werk zijn, zij hebben altijd 
voorrang. Wacht op een teken dat je mag slaan. 

 

Speeltempo|Ready Golf 
Ready Golf betekent onder meer dat je speelt zodra het kan mits 
het veilig is – ook al is het nog niet jouw beurt.  

 Denk alvast na over de keuze van de stok die je voor de volgende 
slag wilt gebruiken terwijl je op weg bent naar de bal.  

 Bereid je slag voor waardoor je klaar bent om te slaan als het 
veilig is om te slaan. 

 Zodra het veilig is om te slaan word je geacht om dit in maximaal 
40 seconden te doen. 

 Loop direct nadat je een slag hebt gedaan verder en probeer 
geen afstand te verliezen op de partij die voor je speelt. 

  Voordat je gaat putten, plaats je je tas of trolley al in de 
looprichting naar de volgende hole. Zorg altijd dat de hole die je 

hebt gespeeld zo snel mogelijk weer vrij is. Scores noteer je pas 
op de volgende tee. 

 Niets werkt zo vertragend als het zoeken naar een bal. Volgens 
de spelregels mag je 3 minuten zoeken naar je bal. Dat wil niet 
zeggen dat de partij achter je ook zo lang moet wachten. Geef 
een duidelijk teken aan de achterop komende partij dat zij door 
mogen spelen en ga zelf aan de kant op een veilige plaats staan. 
(word je zelf doorgelaten, dan is een bedankje op zijn plaats) 

 Sla een provisionele bal als je oorspronkelijke bal mogelijk 
verloren is of out of bounds is. 

 Laat spelers achter je altijd door als je te veel afstand verliest op 
de groep voor je. 

 Kijk altijd mee naar de ballen van je medespelers, het kan een 
hoop tijd schelen bij het zoeken. 

 

Zorg voor de baan 
Het onderhoud van de baan gebeurt door de greenkeepers. Maar ook 
de spelers hebben hierin een belangrijke taak. 

 Een bunker loop je in vanaf de lage kant om te voorkomen dat de 
steile wanden afbrokkelen. Hark bunkers aan na een slag uit het 
zand en leg de hark netjes terug. 

 Een plag (divot) geslagen? Plaats ze terug en stamp ze aan. 

 Op de green zoek je naar het kuiltje (pitchmark) dat je bal heeft 
gemaakt en repareer je deze met een pitchfork.. 

 Neem de vlaggenstok rechtstandig uit de hole; zo kun je de 
randen van de hole niet beschadigen.  

 Laat de vlag nooit vallen op de green maar leg de stok zachtjes 
neer. 

 Als je putt met vlag in de hole, haal dan daarna op een zorgzame 
manier de bal uit de hole: met je vingers. 

 Gooi geen afval in de teebox op de afslagplaats (die is alleen voor 
onbruikbare tees). In verband met gescheiden afvalinzameling 
zijn er geen prullenbakken meer in de baan, afval aub bij je 
houden en bij het clubhuis in de daarvoor bestemde bakken 
(papier-, plastic-, rest-) deponeren. 



 Loop niet met golfkarren op de voorgreen of tussen de green en 
bunkers; die gebieden moeten schadevrij blijven omdat er heel 
veel van gespeeld wordt. 

 
Respect voor medespelers 
Golfers worden geacht rekening te houden met andere spelers. Als 
anderen slaan, maak dan geen lawaai en sta stil. Loop op de green 
niet door de lijn van een andere speler en zorg er voor dat andere 
spelers geen last hebben van jouw schaduw. 

 
 
Nog een paar tips: 
 
- Geef je medespelers een hand aan het eind van de ronde. 

 
- Neem je deel aan een wedstrijd, dan behoor je ook bij de 
prijsuitreiking aanwezig te zijn. Lukt dat niet, excuseer je dan bij 
de wedstrijdleiding. 
 
- Zet je telefoon in de baan uit of op trillen. 
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‘Een pitchmark op de green die binnen 5 minuten 
 wordt gerepareerd is na 24 uur verdwenen.  
Wordt het pas na 10 minuten gerepareerd, 

 dan duurt het herstel 10 tot 12 dagen!’ 


