
Baanreglement en huisregels van Golfclub De Haar 
 

Met elkaar, voor elkaar! 
 
 
Veiligheid en respect voor de baan, de medespelers en het spel horen tot de 
kernwaarden van de golfsport. Spelers dienen de gedragsregels in golf, de 
zogeheten etiquette, te kennen en zich daaraan te houden (zie ook 
https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/etiquette).  
Van alle spelers wordt verwacht dat zij integer handelen, rekening houden met 
anderen en goed voor de baan zorgen. 
Dit baanreglement en ‘regels van het huis’ zijn opgesteld, zodat je veilig en plezierig 
kan spelen op onze prachtige golfbaan in Haarzuilens. 
 

BAANGEBRUIK 
 
Leden 
Bij Golfclub De Haar reserveren leden starttijden via een starttijdensysteem. Naast 
dit systeem zijn er op De Haar vrije inloop momenten. Op deze tijden is het niet 
mogelijk een starttijd te reserveren. Tijdens wedstrijden is er geen vrije inloop.  
Als je bij vrije inloop niet direct kan starten, doe je bij hole 1 of hole 10 een bal in de 
ballengoot. Als je bal de onderste in de goot is, kun je van die hole starten. Zorg 
ervoor dat jij en je flightgenoten dan aanwezig zijn en klaar staan om te starten. 
 
Starten 18 holes ronde  
18 holes spelers starten standaard op hole 1 en hebben bij doorkomst op hole 10 
voorrang op 9 holes spelers die starten op hole 10. Een flight die start op hole 10 en 
al een flight komend van hole 9 heeft doorgelaten, hoeft een volgende flight geen 
voorrang te verlenen. 
Uitzondering: wanneer een clubcompetie begint vanaf hole 10 en nog niet alle 
spelers gestart zijn, worden geen flights doorgelaten. 
 
Starten 9 holes ronde 
9 holes spelers starten op hole 1 of hole 10. Op hole 10 mag uitsluitend gestart 
worden als geen spelers komend van hole 9 in aantocht zijn en niet wordt gestart 
tussen groepen die een gereserveerde starttijd hadden op hole 1. 
 
Drivingrange (inclusief de oefenfaciliteiten op de oude hole 2) 
De drivingrange naast het clubhuis is kort. De maximale afstand is 150 meter. 
Drivingrangegebruikers die verder slaan, brengen spelers op hole 10 in gevaar en 
zorgen voor extra kosten voor de club door het verlies van ballen. Indien een 



drivingrangegebruiker een bal over het net slaat, zal het bestuur een sanctie 
toepassen. 
Spelers die langere slagen willen oefenen, kunnen op het oefenterrein op de oude 
hole 2 terecht. 
 
Drivingrange, oefengreens en oefenbunkers zijn uitsluitend toegankelijk voor leden, 
introducees van leden, greenfeespelers en voor niet-leden die les hebben bij de 
professionals.  
Niet-leden, inclusief niet-leden die les hebben bij de professionals, kunnen gebruik 
maken van de drivingrange en overige oefenfaciliteiten tegen betaling van het 
dagtarief. De oefenballen mogen uitsluitend op de drivingrange gebruikt worden, dus 
niet in de baan. 
 
Gastspelers 
• Een gastspeler dient zich vooraf (telefonisch, minimaal 24 uur) aan te melden bij 

de receptie. De greenfee dient afgerekend te zijn voordat gestart wordt.	
• Introductiespelers melden zich bij de receptie alvorens de baan of 

oefenfaciliteiten te betreden. Het introducerend lid van GC De Haar moet de hele 
ronde meespelen met de introductiespeler.	

• Voor gebruik van de oefenfaciliteiten moet, als men geen lid of introducee is, 
betaald worden. Dit geldt ook voor (klein)kinderen en gasten van leden. Er is 
geen bezwaar als (klein)kinderen tot een leeftijd tot 10 jaar samen met 
(groot)ouders een keer gratis meetrainen, onder voorwaarde dat nooit meer dan 
één mat bezet wordt en andere leden er geen last van hebben.	

 
Algemeen 
• Je draagt op de baan en de oefenfaciliteiten duidelijk zichtbaar een clublabel of 

dagcontributiekaart aan je tas of trolley.	
• Het is niet toegestaan drivingrangeballen elders dan op de oefenfaciliteiten te 

gebruiken.	
• Je dient met een eigen tas en/of set clubs te spelen; tenzij met één bal wordt 

gespeeld (foursome).	
• Baanpersoneel en professionals hebben te allen tijde voorrang in de baan. Wacht 

op hun teken om verder te spelen! 
• De marshal is gastheer/vrouw en toezichthouder. Marshals zijn bevoegd om 

aanwijzingen en adviezen te geven op basis van het baanreglement en 
huisregels van GC De Haar. 

• Bij overtreding van de baan- en huisregels neemt het bestuur actie. 
 

GEDRAG OP DE BAAN 
 
Je dient rekening te houden met andere spelers door in hun nabijheid niet onnodig te 
bewegen, hard te praten of ander geluiden te maken tijdens hun voorbereiding en 
hun slag. 
 
Schade veroorzaken op de baan dient vermeden te worden.  



Op de tee zijn oefenswings verboden; een oefenbeweging zonder de grond te raken 
en in een vertraagd tempo is toegestaan. 
Op de fairway moeten plaggen zorgvuldig worden teruggelegd en aangetrapt. 
Op de green controleert elke speler eerst de green op pitchmarks en herstelt deze 
op juiste wijze, voordat men gaat putten.  
Het is verboden met trolleys door de rough lopen of tussen bunker en green door te 
lopen. 
 
Route in de baan 
Volg de paden en snijd niet af (bijvoorbeeld achter hole 6). Het is verboden om 
achterlangs de drivingrange te gaan als je van hole 9 naar hole 10 gaat. 
 
Wij verwachten dat spelers elkaar aanspreken als zij zich niet aan deze regels 
houden. 
 
Speeltempo 
Voorkom slow play. 
• Voor een ronde van 9 holes geldt een richttijd van ongeveer 2 uur, voor 18 holes 

4 uur. Indien je moeite hebt een ronde binnen die tijd te voltooien, overweeg dan 
van een andere kleur tee te spelen. 

• Tassen/trolleys en buggy’s plaats je voor het putten, op ruime afstand van de 
green en apron, zoveel mogelijk in de richting van de volgende tee. 

• Vul je scorekaart in op de volgende tee en niet bij het verlaten van de green. 
• Je dient aansluiting te houden met de flight voor je; indien je afstand verliest ten 

opzichte van de voorgaande flight (=1 hole) of geen flight voor je hebt, moet je de 
achteropkomende snellere flight doorlaten ongeacht de grootte van die flight. 

• Speel ready golf! 
 
Handicarts/buggy’s 
Gebruikers van handicart/buggy dienen zoveel mogelijk op de paden en aan de 
zijkanten van de baan te rijden. De handicarts zijn begrensd met een GPS systeem. 
 
Afval 
Afval neem je in de baan mee in je golftas, zodat je het bij het clubhuis in de 
daarvoor bestemde afvalbakken kan deponeren. Alleen afgebroken tees kun je in de 
teeboxen deponeren.  
 
Ballenwasser 
Golfclub De Haar heeft bewust gekozen om geen ballenwassers in de baan te 
plaatsen. Het advies luidt: neem een natte handdoek mee in de baan om de ballen 
schoon te maken. 
  



ALGEMEEN 
 
Local rules en mededelingen 
De standaard local rules staan vermeld op scorekaart en op de website. 
 
Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor eventueel door jou veroorzaakte schade.  
 
Kleding 
Je dient op de baan en oefenfaciliteiten en in/om het clubhuis correct gekleed te zijn. 
Dames: 

• Polo met kraag of shirt met colletje eventueel mouwloos 
• Shorts of golfrokje op bermudalengte (iets boven de knie) 
• Jeans toegestaan mits zonder rafels en/of scheuren 
Heren 

• Polo met kraag of shirt met colletje in de broek of op de broekband gedragen 
• Shorts op bermudalengte (iets boven de knie) 
• Jeans toegestaan mits zonder rafels en/of scheuren. 

 
Gebruik telefoon 
Mobiel telefoneren is niet toegestaan in het clubhuis, op het terras en in de baan. 
 
Honden 
Aangelijnde honden zijn alleen in of bij het clubhuis welkom. Hierbij dient rekening te 
worden gehouden met andere bezoekers van het clubhuis en het terras. 
 

VEILIGHEID 
 

De speler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. 
Betreding van de golfbaan geschiedt op eigen risico.  
 
Storm en onweer 
Tijdens een wedstrijd zal de wedstrijdleiding de spelers waarschuwen door middel 
van geluidsignaal. Buiten wedstrijden moeten spelers zelf bepalen of de situatie te 
gevaarlijk is om door te spelen. Schuilhutten zijn aangegeven op de scorekaarten. 
 
EHBO 
In het clubhuis zijn een AED apparaat  en een EHBO koffer aanwezig.  
 
Tenslotte 
Op Golfclub De Haar is het gebruik elkaar te groeten en kennis te maken met elkaar 
als dat niet eerder is gebeurd. Iedereen stelt het op prijs om met je kennis te maken! 
 
Het bestuur 



 


