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Etiquetteregels
1. Inleiding
In onze samenleving hebben we de algemene fatsoensnormen. Met een prachtig mooie volzin
zijn deze te omschrijven als “meestal ongeschreven en rechtens niet-afdwingbare regels van
wellevendheid; ongeschreven regels waaraan personen zich dienen te houden als zij
fatsoenlijk willen zijn; hetgeen normaal gesproken als maat wordt genomen”. De golfetiquette sluit hierop aan en is specifiek gericht op golf.
Golfetiquette (ook wel officieel genoemd Gedragsregels in Golf) zijn de speelregels die
bestaan naast de spelregels. De kern hiervan is het tonen van respect voor medespelers,
tegenstanders en de golfbaan. Deze regels hebben tevens een grote invloed op de veiligheid en
speelvreugde van alle spelers op de baan. Golfers die niet op de hoogte zijn van deze etiquette
creëren doorgaans veel ergernissen in de baan. Het is dus verstandig om te weten wat er onder
golfetiquette wordt verstaan.
Hierna geven wij de belangrijkste punten op basis van een aantal aandachtsvelden. Het mag
duidelijk zijn dat dit geen limitatieve opsomming is, maar een globale inventarisatie en het
mag ook duidelijk zijn ten allen tijde gehandeld dient te worden overeenkomstig de algemene
normen van fatsoen.
2.

Aandachtsvelden

Praktische zaken bij de start
Te denken valt aan:
• Het juiste materiaal en kleding (regen, zon), voldoende ballen en tees in de tas.
• Eten en drinken (vooral bij warm weer veel drinken).
• Telefoon op stil (of nog beter uitzetten).
• Steek een pitchvork in de broekzak.
Veiligheid
Iedereen wil heelhuids van de baan komen dus:
• Zo hard mogelijk FORE roepen indien de situatie daar om vraagt.
• Blijf altijd achter de bal staan wanneer je medespeler aan de beurt is.
• Maak geen oefenswing richting medespeler.

Sociaal
Heel voor de hand liggende zaken als:
• Help elkaar met het zoeken naar een bal, het aanharken van een bunker, het terug
leggen van een plaggen, etc.
• Wees stil en sta stil wanneer je medespeler aan de beurt is.
Speeltempo
Enkele attentiepunten:
• Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent op de eerste afslagplaats.
• Sla bij twijfel of je de bal vindt, een provisionele bal.
• Zoek niet (te) lang naar je bal, speel een andere bal en neem je verlies.
• Twee oefenswings is meer dan genoeg.
• Maak gebruik van ‘ready’ golf (degene die klaar staat, slaat af).
• Wanneer je medespeler aan de beurt is, bereid dan je eigen slag alvast voor.
• Speel je bal als jij er klaar voor bent, terwijl je medespeler dit nog niet is, ook al ligt
die bal iets verder weg (maar zorg voor de veiligheid).
• Loop zo snel mogelijk naar je eigen bal (niet voor iemand uitlopen die nog moet slaan)
en bereid je (tijdens het lopen al) voor op je volgende slag.
• Volg altijd de bal van je medespeler, dit scheelt zoekwerk.
• Zorg er voor dat je golftas/ trolley op de route naar de volgende hole staat als je op de
green bent.
• Is iedereen uitgeholed, loop zo snel mogelijk weg van de green naar de volgende
afslagplaats (dan pas de score noteren).
• Als het op een hole even niet lukt en kun je geen punten meer scoren, pak de bal op en
vervolg je spel op de volgende hole.
• Probeer aansluiting te houden met de flight voor je.
• Laat een snellere flight door als je ziet dat ze telkens moeten wachten en er
(voldoende) ruimte is ten opzichte van de flight voor je.
Zorg voor de golfbaan
Voor de hand liggend:
• Leg de divot netjes terug en stamp deze zorgvuldig aan (gras boven).
• Rijd nooit met uw golftrolley of buggy op de green, voorgreen of op de afslagplaats.
• Haal uw bal voorzichtig met de hand uit de hole en plaats de vlag correct terug in de
hole vooraleer de green te verlaten.
• Loop niet tussen de bunker en green met je golftrolley.
• Hark de bunker aan (ook waar anderen dat abusievelijk vergeten zijn) en indien er
geen hark is, probeer uw markeringen in het losse zand ongedaan te maken met een
club.
• Stap in en uit de bunker aan de lage kant.
• Repareer pitchmarks (ook pitchmarks van anderen, indien die het abusievelijk zijn
vergeten).

Mentaal
Ook hier zijn aandachtspunten:
• Controleer je emoties, het is een ergernis voor anderen indien iemand zijn emoties niet
onder controle heeft, zorg dat anderen daar geen (over)last van hebben.
• Probeer te leren van iemand die beter speelt en geniet van zijn/haar spel.
• Kies de club die past bij de afstand die jij wilt overbruggen en waar je vertrouwen in
hebt.
• Geef in principe geen ongevraagd advies aan medespelers.
• Concentreer je na het innemen van je stand uitsluitend op het proces van de slag die je
gaat maken, (tel je zegeningen bij de goede slagen en probeer de slechte slagen direct
te vergeten).
Buiten de baan
Ook buiten de baan zijn er etiquette- cq fatsoensregels. Doe weliswaar alsof je thuis bent,
maar dat houdt ook in:
• Ruim de golfmandjes op als je de drivingrange verlaat.
• Gebruik bij de drivingrange het gras alleen binnen de aangegeven markering.
• Deponeer lege flessen in de vuilnisbakken.
• Veeg de grasresten op een hoop, zodra je de trolley en de schoenen hebt
schoongemaakt.
• Blokkeer anderen niet op het parkeerterrein.
• Maak je schoenen schoon voordat je het clubhuis binnen loopt.
• Laat de toiletten cq wasgelegenheid na gebruik schoon achter (en meld eventuele
onvolkomenheden bij de receptie).
• Sluit de toiletdeuren.
3. Tenslotte
Deze aandachtsvelden zijn geen limitatieve opsomming maar zijn slechts indicatie. Bedenk
als je in en om de baan bent, dat de etiquetteregels voor iedereen gelden.
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