Baanetiquette
Voor een vlotte doorstroming, eenieders veiligheid en het behoud van
onze baan verzoeken wij u zich aan de onderstaande etiquetteregels te
houden.
•

Het spelen door meerdere golfers uit één tas is niet toegestaan.

•

De Goyer gaat er van uit dat de spelers schoenen dragen met soft
spikes.

•

Leg te allen tijde uw divots terug, ook op de tee. Na het spelen uit
de bunker harkt U de bunker. Voetstappen van voorgangers of van
klein wild op de baan worden uiteraard meegenomen. Leg na het
harken van de bunker de hark aan de zijkant buiten de hindernis.

•

Herstel pitchmarks altijd met een pitchfork (en niet met een tee).
Steek de pitchfork aan de hoge kant van de pitchmark in de grond.
Druk de bovenkant van de fork naar het midden boven de inslag
(niet andersom) doe dit aan weerszijden van de pitchmark zonder
te draaien. Druk tot slot het oppervlakte met de putter glad. Losse
stukjes gras niet terugplaatsen

•

Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht op hun signaal
voordat U slaat.

•

Maak op de driving range gebruik van de afslagmatten. Dus niet
van het gras slaan. De pro-tee is alleen bedoeld voor golflessen. Sla
de ballen niet over de netten.

•

De ballen van de driving range zijn uitsluitend bedoeld voor
gebruik op de driving range. Op de chipping greens en de North en
South Course is het gebruik van driving range ballen uitdrukkelijk
verboden!

•

Marshals zijn er om de ronde zo goed mogelijk te laten verlopen.
Volg dus hun instructies. Zij hebben ook de taak om te controleren
of de etiquetteregels in acht genomen worden. Mocht dat niet het
geval zijn hebben zij het recht om de speler te waarschuwen en bij
herhaling het recht de speler te verzoeken de baan te verlaten.

Uiteraard zijn ook de overige etiquetteregels uit het regelboekje van
toepassing.

