BAANREGLEMENT 2012
GEDRAGSREGELS






Draag voor de golfsport gangbare correcte en nette kleding (zie bijgevoegd kleding voorschrift).
Golfschoenen zijn verplicht.
Respecteer de andere spelers en bewaar stilte op de baan:
- Wees niet luidruchtig.
- Mobiele telefoons dienen op “stil” te staan. Telefoneren is alleen toegestaan in
noodgevallen.
- Gedraag u correct, hoffelijk en sportief.
- Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook commerciële activiteiten te ontplooien op de
baan zonder toestemming van International Golf Maastricht.

TOEGANG









Iedere speler dient verzekerd te zijn via de NGF en/of een particuliere verzekering.
Alleen spelers met een GVB of vergelijkbaar golfvaardigheidsbewijs hebben toegang tot de 18
holes Championship Course.
Spelers met een door International Golf Maastricht verstrekte baanpermissie hebben alleen
toegang tot de 18 holes Championship Course op de hiervoor vastgestelde tijden.
Voor toegang tot de 9 holes Compact Course (ook Executive Course genoemd) is een door
International Golf Maastricht verstrekte baanpermissie vereist.
Van iedere speler wordt verwacht dat hij kennis neemt van dit baanreglement en de voor de
baan geldende “Local Rules”. Het uitgebreide baanreglement is verkrijgbaar bij de receptie in het
clubhuis.
U heeft geen toegang als u niet aan de bovengenoemende voorwaarden voldoet en/of geen
greenfee heeft betaald.
Spelen en parkeren is op eigen risico. International Golf Maastricht aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor ongevallen en/of diefstal.

RESERVEREN





Greenfee spelers en zakelijke flights kunnen telefonisch reserveren op +31 (0)43 328 17 40.
Tijdstippen reserveren: greenfee spelers maximaal 1 week vantevoren en zakelijke flights max. 4
weken vantevoren.
Afmelden minimaal 24 uur vantevoren. Bij latere afmelding worden geboekte greenfees
aangerekend.
Op www.internationalgolfmaastricht.com vindt u een link naar de gereserveerde tijden bij
International Golf Maastricht.

AANMELDEN





Parkeer uw auto in de vakken op de met camera’s bewaakte parkeerplaats
Greenfee spelers moeten zich persoonlijk 20 minuten vóór de afslagtijd melden bij de receptie in
het clubhuis.
Spelers moeten hun International Golf Maastricht pas, hun NGF pas of die van een buitenlandse
NGF zusterorganisatie tonen. De receptie beslist over toelating tot de baan.
De receptie heeft het recht spelers toe te voegen aan de flight.
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STARTEN







Greenfee spelers dienen 10 minuten voor de geregistreerde starttijd op hole 1 of hole 10
aanwezig te zijn.
Vrij starten kan alleen om de 10 minuten (bijv. 10:00; 10:10; 10:20 etc.). U dient dan een bal in te
werpen bij de startershut op hole 1.
Starten op hole 10 is de hele dag toegestaan in het laagseizoen (1 november 2012 t/m 28
februari). In het hoogseizoen (1 maart t/m 31 oktober) alleen tot 10:00 en na 16:00.
Spelers die van hole 9 komen hebben voorrang op spelers die gaan starten op hole 10.
Bij doorspelen van hole 18 naar hole 1 moet u opnieuw aansluiten, een bal inwerpen en uw
beurt afwachten.
Iedere speler moet met een eigen golfuitrusting spelen. Het delen van clubs uit één golftas is niet
toegestaan.

SPEL





Vermijd langzaam spel.
Houd u in ieder geval aan de speelsnelheid. Voor een drie mans flight is dit maximaal 45 minuten
voor 3 holes. Indien u op dit schema achter raakt, wordt er van u verwacht dat u de
speelsnelheid verhoogd.
Spelers dienen de aangegeven baanvolgorde te allen tijde te volgen. Bij overtreding van deze
regel volgt er één officiële waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt verwijdering van de
baan en 1 maand ontzegging van speelrecht.

BAAN










Op de afslagplaats en door de baan moeten plaggen meteen teruggelegd en aangedrukt worden.
Iedere speler moet een pitchfork op zak hebben. Bij overtreding van deze regel volgt er één
officiële waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt verwijdering van de baan en 1 maand
ontzegging van speelrecht.
Herstel op de green altijd uw eigen pitchmark en die van een ander.
Voorkom en repareer beschadigingen aan de green.
Hark de bunker netjes aan. Leg de hark buiten de bunker in het verlengde van de fairway.
Loop niet met een trolley over de foregreen of tussen de green en de bunker. Volg altijd de
looppaden.
Volg met een buggy altijd de rijpaden. Rij met een buggy niet onnodig dwars over de baan.
Vermijd bij nat weer de fairway.
Het is streng verboden de eco-zone (dassenburcht) bij hole 1/18 te betreden.

DRIVING RANGE











Er mag op de driving range niet gerookt worden.
Het is verboden om op de ballenraper te slaan.
De driving range ballen zijn eigendom van International Golf Maastricht.
De driving range ballen mogen niet buiten de driving range gebruikt worden. Bij overtreding van
deze regel volgt er één officiële waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt verwijdering van
de baan en 1 maand ontzegging van speelrecht.
Het is niet toegestaan ballen van het gras op te rapen.
Afslaan alleen van de afslagmatten. Er mag niet van het gras gespeeld worden. Bij overtreding
van deze regel volgt er één officiële waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt verwijdering
van de baan en 1 maand ontzegging van speelrecht.
Zet de emmers na afloop terug in de daarvoor bestemde vakken.
Alleen de door International Golf Maastricht aangestelde golfprofessionals mogen les geven.
Lessen en clinics hebben te allen tijde voorrang.
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Bij de oefengreen is chippen niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook commerciële activiteiten te ontplooien op de
driving range zonder toestemming van International Golf Maastricht

VEILIGHEID










Houd voldoende afstand. Sla pas af als u zeker weet dat u niemand in de flight voor u zult raken.
Sla niet af als er kans is dat uw bal voetgangers op het wandelpad of de weg bij hole 6, 7, 10, 14,
16 en 17 kan raken.
Let op en geef voorrang bij het oversteken van de openbare weg richting hole 4 en hole 6.
Indien u, bij dreigend onweer of een ander gevaar, een herhaald toeter geluid hoort, onderbreek
dan direct het spel en zoek de dichtstbijzijnde schuilhut of het clubhuis op. Wacht op de
instructies van de marshal of het personeel.
Buggy’s mogen alleen bestuurd worden door personen van 16 jaar en ouder.
Kinderen onder 15 jaar moeten minimaal één volwassen begeleider hebben op de baan en de
driving range. De begeleider is te allen tijde verantwoordelijk.
Gedurende droge periodes mag er niet op de baan gerookt worden.
Spelers dienen rekening te houden met wandelaars op openbare paden.

PERSONEEL




Het baanpersoneel heeft altijd voorrang.
Aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd.
Alle medewerkers van IGM dienen respectvol te worden bejegend.

CLUBHUIS


Golfschoenen met harde spikes zijn verboden.

LOCAL RULES








Stenen in bunkers zijn losse obstakels (24.1 in het NGF regelboekje).
Aangepaalde of blauwe gemarkeerde bomen of planten moeten ontweken worden (24.2 in het
NGF regelboekje).
Uit GUR en gebied van kwetsbaar milieu mag niet worden gespeeld.
Een interne “out-of-bounds” lijn is gepasseerd als de bal buiten de te spelen hole belandt en
blijft.
Als de bal op hole 1 en hole 18 in het gebied van kwetsbaar milieu ligt, moet een bal zonder straf
gedropt worden in de dropping zone van de desbetreffende hole
Straf voor overtreding van een local rule: matchplay - verlies van de hole, strokeplay - twee
strafslagen.
De volledige omschrijving van deze local rules is terug te vinden op het publicatiebord en in
appendix I van het NGF regelboekje.

BELANGRIJKE NUMMERS



Calamiteiten: +31 (0)6 480 795 74
Marshal: +31 (0)6 462 134 59
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APPENDIX: KLEDINGVOORSCHRIFT
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