BAANREGLEMENT
PARKEREN





Parkeer uw auto netjes in de aangeduide vakken.
Parkeren is op eigen risico. International Golf Maastricht aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor ongevallen en/of diefstal.
Enkel de respectievelijke bestuursleden kunnen parkeren op de plaatsen gemarkeerd met
‘’Bestuur GCM of GCL’’.
Enkel personeel van International Golf Maastricht kan parkeren op de met ‘’P’’ gemarkeerde
plaatsen.

GEDRAGSREGELS







Alle medewerkers, leden en gasten van IGM dienen respectvol te worden bejegend.
Draag voor de golfsport gangbare correcte en nette kleding. (zie kleding voorschrift pg. 4)
Golfschoenen zijn verplicht.
Respecteer de andere spelers en bewaar stilte op de baan:
o Wees niet luidruchtig.
o Mobiele telefoons dienen op “stil” te staan.
o Gedraag u correct, hoffelijk en sportief.
o Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Honden zijn niet toegestaan.

TOEGANG








Spelen is op eigen risico. International Golf Maastricht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor ongevallen en/of diefstal.
Alleen spelers met een GVB hebben toegang tot de 18 holes Championship Course.
Spelers met een baanpermissie hebben alleen toegang tot de 9 holes Limburg Course.
Van iedere speler wordt verwacht dat hij kennis neemt van dit baanreglement en de voor de
baan geldende “Local Rules”.
U heeft geen toegang als u niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
U heeft geen toegang als u geen greenfee heeft betaald of niet beschikt over een speelrecht van
International Golf Maastricht.
International Golf Maastricht accepteert naast gouden NGF en KBGF federatiekaarten ook PGA
Holland en PGA Belgium golf professional kaarten. Men dient dit wel aan te geven tijdens de
reservatie.

AANMELDEN
 Gast spelers dienen zich persoonlijk minstens 20 minuten vóór de afslagtijd te melden bij de
receptie in het clubhuis.
 Spelers dienen hun NGF/ KBGF pas of die van een buitenlandse federatie te tonen. De
receptie beslist over toelating tot de baan.
 Bij drukte in de baan houdt IGM zich recht voor om flights aan te vullen tot 4 personen.
 De receptie heef het recht starttijden te wijzigen.
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STARTEN





Spelers dienen 5 minuten voor de geregistreerde starttijd op hole 1 of hole 10 aanwezig te zijn.
Starten op hole 10 is toegestaan mits goedkeuring van de receptie of aangegeven in E-golf tee
time overzicht.
Spelers die van hole 9 komen hebben altijd voorrang op spelers die gaan starten op hole 10.
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 40 minuten
voor 3 holes. Indien u op dit schema achter raakt, wordt er van u verwacht dat u de
speelsnelheid verhoogd of de flight achter u tijdig laat passeren.
Spelers dienen de aangegeven baanvolgorde ten allen tijden te volgen.

BAAN












Op de afslagplaats en door de baan moeten plaggen meteen teruggelegd en aangedrukt worden.
Iedere speler moet een pitchfork op zak hebben.
Herstel op de green altijd uw eigen pitchmark en één ander. Op die manier helpt iedereen mee
de greens in topconditie te houden.
Voorkom en repareer beschadigingen aan de green.
Hark de bunker netjes aan. Leg de hark buiten de bunker in het verlengde van de fairway.
Trolleys en buggy’s mogen niet over de witte lijnen van de voorgreens en tee boxen.
Loop niet met een trolley over de voorgreen 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. Het is
verboden om door de rough te rijden. Vermijd de natte plekken van de fairway.
Het is verboden om afval, peuken en/of andere voorwerpen op het golfcomplex achter te laten
anders dan in de daartoe bestemde afval pakken.
Het is streng verboden de eco-zone (dassenburcht) bij hole 18 te betreden.
Wanneer sprake is van winter geens, is het verboden om op zomer greens te spelen.

DRIVING RANGE








De driving range ballen zijn eigendom van International Golf Maastricht. De range ballen mogen
niet buiten de driving range gebruikt worden. Een overtreding op deze regel wordt gezien als
diefstal.
Afslaan alleen van de afslagmatten. Er mag niet van het gras gespeeld worden. Zet de emmers na
afloop terug in de daarvoor bestemde vakken.
Het is verboden om op de ballenraper te slaan.
Alleen de door International Golf Maastricht geaccepteerde golfprofessionals of golfinitiators
mogen les geven. Lessen en clinics hebben ten allen tijde voorrang.
Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook commerciële activiteiten te ontplooien op de
driving range zonder toestemming van International Golf Maastricht
Er mag op de driving range niet gerookt worden.
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VEILIGHEID









Hou 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 5, 7, 10,
14, 16 en 17 kan raken.
Indien u, bij dreigend onweer of een ander gevaar, of bij horen van een herhaaldelijk
toetergeluid, 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.

MARSHAL




De marshals zijn bevoegd toe te zien op handhaving van het baanreglement.
Derhalve dienen aanwijzingen van de marshals altijd te worden opgevolgd.
Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de marshals of het niet naleven van het
baanreglement is de marshal gerechtigd om een speler te weigeren of van de baan te
verwijderen.

Dit reglement is van toepassing op iedereen die op de banen speelt en/of gebruikt maakt van de
oefenfaciliteiten. Elke golfspeler die de golfbaan betreedt, dient kennis genomen te hebben van dit
baanreglement en van de ‘’Plaatselijke Regels’’ en zich daar gedurende het spelen aan te houden.
Een speler die zich niet aan de gedragsregels houdt na eenmaal daarop te zijn gewezen door de
marshal of een IGM medewerker kan verder toegang tot de baan worden ontzegd.

BELANGRIJKE TELEFOON NUMMERS




Spoedeisende hulp: 112
Marshal: +31 (0)6 462 134 59
Receptie: +31 (0)43 328 17 40
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KLEDINGVOORSCHRIFT:
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