
Baanreglement 
Golfplatz Borghees 
 
Algemeen 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 
Management van Golfplatz Borghees over de te nemen beslissing of 

maatregel. 
 

Baanreglement 
1. Om een goede orde in en om de baan te bewaren is het wenselijk 

nadere richtlijnen te geven door middel van een baanreglement. Een 

baanreglement is bedoeld als aanvulling op de algemene spelregels (Rules 
of Golf) zoals die bij het golfen gelden. Om het plezier voor iedereen te 

verhogen wordt van elke speler verwacht dat deze zich aan dit reglement 
zal houden. 

 
2. Wedstrijden van de golfclub en overige tee-sluitingen worden 

maandelijks op de website van de golfbaan gepubliceerd. Aangeraden 
wordt om deze daarom regelmatig in de gaten te houden. 

 
3. Starten op hole 10 is alleen mogelijk indien u hiervoor toestemming 

heeft van een van de medewerkers van het secretariaat. 
 

4. Bij het starten op hole 1 of 10 mag u pas afslaan op het moment dat de 
flight voor u op de green van de desbetreffende hole staat. Voldoende 

ruimte tussen de flights betekend minder wachten en meer spelplezier. 

 
5. Het betreden van een van de biotopen op de baan is ten strengste 

verboden. Biotopen worden aangegeven d.m.v. gele of rode palen met 
een groene kop. 

 
6. Voor gebruikers van een buggy of golftrolley geldt: Rijd niet over tees, 

greens, aprons, GUR, tussen bunker en green, door vakken met jonge 
aanplant en andere kwetsbare plaatsen die zijn aangegeven door de baan! 

 
7. Plaggen dienen te worden teruggelegd, bunkers (met zorg) aangeharkt 

en de hark teruggelegd naast de bunker en pitchmarks (zowel groot als 
klein!) dienen te worden hersteld. Op dit laatste zal streng worden 

toegezien en te allen tijde kan worden gevraagd een pitchfork te tonen. 
 

8. Het maximum aantal spelers per flight bedraagt 4 spelers. 

 
9. Single players, tweeballen en drieballen hebben, indien het niet betreft 

competitie c.q. gewone wedstrijden, altijd voorrang boven vierballen en 
moeten doorgelaten worden. 



 
 

 

 
10. Op drukke dagen en op aangeven van de Marshal of het secretariaat, 

kunnen voor een betere doorstroming, single players en tweeballen 
samengevoegd worden tot 1 flight. 

 
11. Leden moeten een bagtag (met geldige jaarsticker) van de vereniging 

aan hun golftas bevestigd hebben c.q. op verzoek kunnen tonen. Zonder 
deze tag hebben ze geen recht van spelen en mogen ze door ieder lid 

daarop worden aangesproken. 
 

12. Greenfee-spelers dienen zich te melden bij het secretariaat en bij 
afwezigheid bij de medewerkers in het restaurant, alvorens de baan 

(inclusief driving range en/of overige golffaciliteiten) te betreden. De 
minimale vaardigheid is Hcp 54 (GVB). Een greenfee-speler moet een 

handicap bewijs kunnen tonen om te kunnen worden toegelaten. Na 

betaling dient de ontvangen geldige greenfee-kaart zichtbaar aan de golf 
tas te worden bevestigd. 

 
13. Betreding van de baan geschiedt op eigen risico waarbij spelers 

persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventueel veroorzaakte schade. 
 

14. Iedere speler behoort op de hoogte te zijn van de standaard ‘local 
rules’ vermeld op de scorekaart en tijdelijke ‘local rules’ en maatregelen, 

vermeld op het informatiebord. 
 

15. Het is niet toegestaan voor niet-wedstrijddeelnemers zich in 
het veld van een wedstrijd te bevinden. Zij overtreden daarmee 

de vastgestelde tee-sluiting en moeten per direct de baan 
verlaten. 

 

16. Bij het niet hebben van standing of verlies van afstand tijdig 
doorlaten! Ga niet eerst vijf minuten zoeken, maar laat meteen door: 

Zoeken is doorlaten! 
 

17. Wanneer spelers een bal in een waterhindernis hebben 
geslagen mogen zij, zonder oponthoud te veroorzaken, de bal uit het 

water vissen. 
 

18. In het belang van het spelplezier en dat van andere spelers 
heeft de Marshal in voorkomende gevallen de bevoegdheid 

corrigerend op te treden. Zijn aanwijzingen dienen te worden 
opgevolgd. Bij in gebreke blijven hiervan kan de Marshal in overleg met 

het baanmanagement de speler(s) per direct de 
toegang tot de baan te ontzeggen. 

 



 
 

 

 
19. Houd de baan netjes, deponeer afgebroken tees in de 

daarvoor bestemde houders en overig afval in de afvalbakken. Laat de 
baan achter zoals deze bij aanvang werd aangetroffen. 

 
20. Bij onweer dienen spelers direct het spel te beëindigen, hun tas met 

stokken ter plekke te laten staan, en onmiddellijk naar het clubhuis of een 
schuilhut te gaan. 

Indien het onweer voorbij is, mogen de spelers het golfspel hervatten. Het 
is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid of u de spelronde in geval van 

onweer toch wilt vervolgen. 
 

21. Baanpersoneel en de Golfprofessional hebben te allen tijde 
voorrang in de baan: wacht op hun teken om verder te spelen! 

 

22. Alleen golfprofessionals in het bezit van een contract met 
Golfplatz Borghees zijn gerechtigd les te geven op het complex van 

Golfplatz Borghees in Emmerich. 
 

23. Lesgevende pro’s met hun leerling(en) hebben voorrang op de driving-
range, oefengreens en in de oefenbunker op andere 

spelers. 
 

24. Op de driving-range dienen spelers uitsluitend af te slaan 
vanaf de aangegeven afslagplaatsen. Het is niet toegestaan af te slaan 

vanaf het gras voor de afslagplaatsen. 
De driving range ballen zijn en blijven eigendom van Golfplatz Borghees. 
 
25. Het is niet toegestaan driving range ballen elders dan op de 

Driving range te gebruiken. 
 

26. Op de oefengreens mag alleen worden geoefend met eigen 
golfballen, dus GEEN driving range ballen. 

 
27. Het dragen van golfschoenen met profiel of golfspikes 

is in de baan verplicht. 
 

28. Indien er een rookverbod is uitgevaardigd, dient dat te allen tijde 

gerespecteerd te worden. 
 

29. Bij overtreden van de regels kan het Management van de 
Golfbaan besluiten tot sanctioneren. Het Management kan de 

bevoegdheid tot sanctioneren ook delegeren aan anderen, 

ondermeer aan een Marshal. 


