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Huis en Baan Reglement
Wassenaarse Golfclub Rozenstein
Door de algemene vergadering vastgesteld op 23 mei 2016. In werking getreden op 1 juni 2016.

Het Huis en Baan Reglement bevat alle regels m.b.t. het gebruik van de baan en alle oefenfaciliteiten,
introductieregeling en het toezicht op naleving van het reglement.
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Artikel 1 Openingstijden van baan en clubhuis
1.1

1.2

In verband met de openingstijden wordt onderscheid gemaakt tussen zomer‐ en
winterseizoen. Het zomerseizoen valt samen met de zomertijd, het winterseizoen met de
wintertijd.
De openingstijden van baan en clubhuis worden vastgesteld en bekendgemaakt door het
bestuur.

Artikel 2 Gedragsregels
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2

2.3

2.4

2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3
2.5.4

2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

Algemeen
Spelers behoren zich sportief te gedragen en de normale fatsoens- en gedragsregels in acht
te nemen. Zij dienen zich te onthouden van grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele
intimidatie, pesten, discriminatie, alcoholmisbruik, dopinggebruik en geweld.
Kleding
Gepaste golfkleding is verplicht conform de richtlijnen als vermeld op de tekeningen in de
kleedkamers, in het clubhuis en op de website.
De baan mag in beginsel alleen worden betreden met golfschoenen of golflaarzen. Softspikes
genieten de voorkeur, doch zijn niet verplicht. Toegestaan is het dragen van sportschoenen
waarvan zeker is, dat deze geen beschadigingen aan de baan kunnen veroorzaken.
Huisdieren
Huisdieren worden niet toegelaten. Het bestuur kan hierop een uitzondering maken voor het
clubhuis en het terras.
Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons op het terras en in het clubhuis is verboden. In de baan is
het gebruik van mobiele telefoons alleen toegestaan in verband met noodgevallen.
Handicarts, buggies en golf trolleys
Voor zover het gebruik van buggies niet is verboden of beperkt, mogen handicarts die de
vereniging in bruikleen heeft van de Stichting Handicart, worden gebruikt.
De kostenvergoeding voor dit gebruik wordt vastgesteld door de Stichting Handicart.
Het gebruik van privé buggies (inclusief eenpersoons buggies) is alleen toegestaan met
schriftelijke toestemming van het bestuur. De schriftelijke toestemming is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Het gebruik van buggies tijdens wedstrijden wordt geregeld in het wedstrijdreglement, dan
wel in het reglement dat door een wedstrijd organiserende commissie is uitgegeven.
Handicart‐ en buggybestuurders dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van de verharde
weggedeelten en de schelpenpaden. Rijden over de afslagplaatsen, de foregreens en de
greens is niet toegestaan; rijden door de rough en de semi‐rough moet zo veel mogelijk
worden vermeden.
Met trolleys mag niet worden gereden over de afslagplaatsen, de foregreens en de greens.
Waar witte lijnen zijn getrokken mogen deze noch met buggies, noch met trolleys worden
overschreden.
Kenbaarheidsvoorschriften
Alle spelers dienen, ten bewijze dat zij gerechtigd zijn van de desbetreffende speelfaciliteit
gebruik te maken, kenbaar te zijn door een aan de golftas op een goed waarneembare plaats
bevestigde schijf of greenfeekaart.
Schijven worden alleen uitgereikt aan leden en bedrijfsleden die ten minste baanpermissie
hebben. Kaarten worden uitgereikt aan alle andere personen die van enige speel‐ of
oefenfaciliteit gebruik maken.
Aan bezoekers die les krijgen van één der aan de club verbonden professionals wordt een
oefenkaart tegen speciaal tarief uitgereikt die één uur voor en één uur na de les, geldig is
voor alle oefenfaciliteiten.
De kenbaarheidsvoorschriften zijn niet van toepassing op personen, die onder de directe
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2.7
2.7.1

2.7.2

leiding van een der professionals van de club deelnemen aan een clinic. Zij zijn evenmin van
toepassing op personen zonder baanpermissie die onder de directe leiding van een lid van de
Regel‐ en Handicap commissie of een door die commissie daartoe geautoriseerd gewoon lid
een oefenronde spelen in verband met het verkrijgen van baanpermissie of het
golfvaardigheidsbewijs.
Veiligheid en voorrang
Baanpersoneel bezig met werkzaamheden in de baan heeft altijd voorrang. Bij het spelen
dient steeds rekening te worden gehouden met hun veiligheid. Met slaan moet worden
gewacht tot het baanpersoneel daartoe een teken geeft.
Spelers behoren de op de scorekaart getekende volgorde van holes te spelen, behoudens
andere aanwijzingen van een marshal. Een speler die van de scorekaartroute of de
aangewezen route afwijkt, heeft geen standing meer.

Artikel 3 De toegang tot en het gebruik van de hoofdbaan en de oefenfaciliteiten
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1

3.2.2

3.3

3.4

Vaardigheidseisen voor het gebruik van de hoofdbaan.
Voor toegang tot en het gebruik van de hoofdbaan is minimaal vereist:
a.
Leden en bedrijfsleden: NGF‐Baanpermissie en regelexamen gehaald.
b.
Bezoekers op maandag tot en met donderdag: NGF‐Clubhandicap 54.
c.
Bezoekers op vrijdag, zaterdag en zondag: EGA‐Handicap 26 of lager.
d.
Introducés: NGF‐Clubhandicap 54.
e.
Abonnementhouders: Als vermeld op het abonnementsbewijs.
Voor bezoekers bepaalt het bestuur het maximale aantal spelers per flight en hun maximale
gezamenlijke handicap. Dit wordt gepubliceerd op de website en bij de informatiebalie
Ontheffing van het vereiste van NGF‐Baanpermissie geldt voor leden en bedrijfsleden die
onder onmiddellijke begeleiding staan van een aan de vereniging verbonden professional,
een lid van de regel- en handicap commissie, dan wel een door de Regel‐ en Handicap
commissie daartoe gemachtigd gewoon lid van de vereniging.
Ontheffing van het vereiste van het bezit van het Clubhandicap 54 geldt op maandag tot en
met vrijdag voor bezoekers die door een aan de vereniging verbonden professional worden
begeleid.
Iedere speler voor wie een ontheffing geldt op grond van het feit dat hij begeleid wordt,
moet de baan gelijk met zijn begeleider verlaten.
Buitenlandse golfvaardigheids- en handicapbewijzen worden geaccepteerd, indien nodig na
overleg met een marshal, een lid van de regel- en handicap commissie of een bestuurslid.
Sluiten van de baan
De commissie die een wedstrijd of evenement organiseert, sluit de 1e en/of de 10e
afslagplaats een half uur vóór de eerste afslag van een wedstrijd of wedstrijddeel tot
maximaal een half uur na de laatste afslag van die wedstrijd of het wedstrijddeel.
Voorafgaand aan een wedstrijd is het aantal spelers in een flight maximaal drie.
Toelichting:
Indien tussen twee wedstrijddelen meer dan een uur ligt, kunnen met deze formulering niet
aan de wedstrijd deelnemende spelers toch starten, doch alleen in een flight van max drie
spelers.
Het gebruik van de baan
Met het oog op een goede doorstroming en een vlot verloop van het spel:
a.
behoren spelers zonder EGA handicap gebruik te maken van de forward tees;
b.
is het zoeken naar ballen in een waterhindernis niet toegestaan, tenzij dit op generlei
wijze oponthoud veroorzaakt;
c.
dient een achterop komende flight te worden doorgelaten, indien de hole vóór de
eigen flight leeg is en de achterop komende flight sneller speelt.
Gebruik van de oefenfaciliteiten
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3.4.1

3.4.2
3.5

3.6

Voor het gebruik van de genummerde holes van de pitch‐ en puttbaan is ten minste het bezit
van NGF-Baanpermissie vereist. Deze eis geldt niet, indien wordt gespeeld onder leiding van
een professional of een speler met een EGA-handicap.
Van de overige oefenfaciliteiten kunnen alle spelers gebruik maken.
Buitenleden
De speelrechten van het buitenlid zijn beperkt tot zestien maal het gebruik van de
hoofdbaan, de deelname aan wedstrijden daaronder begrepen. Een buitenlid is verplicht
telkens de ronde vooraf te laten registreren.
Jeugd jaarkaarthouders
Jeugd jaarkaarthouders mogen gedurende het jaar waarvoor de kaart geldig is van de
hoofdbaan en/of de pitch‐en puttbaan en/of de driving range gebruik maken.

Artikel 4 Bezoekers en door leden geïntroduceerde gasten
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Bezoekers zijn welkom op de door het bestuur vastgestelde en op de website bekend
gemaakte dagen en tijden op de volgende voorwaarden:
a.
Zij hebben voorafgaand aan het gebruik van de faciliteiten de greenfee, betaald en
de daarop verstrekte kaart zichtbaar aan de golftas bevestigd.
b.
Zij voldoen aan de vaardigheidseis die ingevolge artikel 21 van het HR geldt voor
bezoekers in verband met de faciliteit waarvan zij gebruik wensen te maken.
c.
Zij voldoen aan de op de desbetreffende dag en tijd geldende, op de website
bekendgemaakte, handicapeis.
d.
Ten behoeve van de registratie doen zij opgave van naam, handicap en thuisclub.
Een lid kan maximaal 10 maal per jaar een gast introduceren op dezelfde voorwaarden als
bezoekers, met dien verstande, dat:
a.
de gast een gereduceerd introductietarief betaalt.
b.
de gast van de speelfaciliteiten alleen gebruik maakt in gezelschap van het
introducerende lid d.w.z. in zijn/haar flight of aansluitende flights.
c.
het introducerende lid zich eveneens laat registreren.
d.
eenzelfde gast niet vaker dan 5 maal per jaar kan worden geïntroduceerd, ongeacht
welk lid voor de introductie zorgt.
Aan een bezoeker of gast kan door of namens het bestuur de toegang voor een bepaalde of
onbepaalde tijd worden geweigerd op de grond dat de betrokkene daartoe bij een vorig
bezoek aanleiding heeft gegeven.
Mits van te voren aangevraagd en voor de bewuste dag en het gevraagde tijdstip
geaccordeerd, is geen greenfee verschuldigd door:
a.
voorzitter en secretaris van de besturen van NGF‐leden;
b.
door de NGF aangewezen topspelers;
c.
deelnemers aan een door de NGF georganiseerde wedstrijd in verband waarmee de
vrijstelling van dagcontributie door de NGF is voorgeschreven;
d.
PGA professionals, alleen op maandagen;
e.
greenkeepers die lid zijn van de Nederlandse Greenkeepers Associatie, alleen op
maandagen.
Leden van competitieteams hebben eenmalig het recht tegen een door het bestuur jaarlijks
vast te stellen gereduceerd tarief voor te spelen in de periode van een week voorafgaande
aan een op de baan van de vereniging te spelen wedstrijd doch alleen op basis van
wederkerigheid.
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Artikel 5 Startprocedure
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.1.4
5.1.5

5.1.6
5.1.7
5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11
5.1.12

5.1.13

Reservering van starttijden is slechts beperkt mogelijk. Het bestuur kan in bijzondere
gevallen op deze regel een uitzondering maken (zie 5.1.9).
Individueel starten wordt geregeld op basis van "wie het eerst komt, die het eerst maalt". De
golfer van het jaar mag met voorrang afslaan met de flight waarvan hij deel uitmaakt.
Bij de eerste afslagplaats is een startspiraal opgesteld. Voor het gebruik daarvan gelden de
volgende regels:
a.
een speler kan slechts voor de flight waarin hij zal spelen één bal in de spiraal
deponeren;
b.
wanneer de bal van de betrokken speler aan de beurt komt, kan hij met maximaal
drie andere spelers afslaan;
c.
spelers mogen op hole 1 pas afslaan wanneer de voorgaande flight de green heeft
bereikt
d.
zodra een flight heeft afgeslagen dient de volgende flight op de tee aanwezig te zijn;
is de baan vrij en is de volgende flight niet aanwezig, dan neemt de daarop volgende
flight de plaats van de niet verschenen flight in;
e.
bij grote drukte kan de marshal de verplichting opleggen een drie‐ of vierbal samen
te stellen.
Er wordt, behoudens het bepaalde in artikel 5.1.5 en 5.1.6, gestart vanaf de eerste afslag.
Tot 1½ uur na opening van het clubhuis mag worden gestart op hole 10, met dien verstande
dat spelers op hole 9 die doorspelen op hole 10 voorrang hebben. Spelers die op de 10e hole
zijn gestart hebben geen standing bij het afslaan van de 1e hole.
De dienstdoende marshal kan om doelmatigheidsredenen starten vanaf de 10e hole zowel
binnen als buiten de in bepaling 5.1.4 genoemde periode verplicht stellen.
Voorafgaand aan een wedstrijd is het aantal spelers in een flight maximaal drie.
Spelers die bij aankomst bij de afslag van hole 9 besluiten niet meer dan 9 holes te spelen,
nemen een oranje vlag mee en laten die achter op de daartoe door de marshal commissie
aangewezen plaats.
Het bestuur kan toestemming voor een andere startprocedure verlenen aan groepen van
meer dan twaalf personen die daartoe een aanvraag hebben ingediend. De aanvraag wordt
ingediend bij het secretariaat.
Voor wedstrijden kan de organiserende commissie een andere startprocedure of route
voorschrijven. Indien dit de speelmogelijkheden voor andere niet aan de wedstrijd
deelnemende spelers buiten de voor de wedstrijd gereserveerde tijd beperkt, is hiervoor
toestemming van het bestuur vereist.
Het bestuur kan met het oog op de gebruiksintensiteit de tijden waarop bezoekers de baan
kunnen gebruiken, beperken. De beperkingen worden bekend gemaakt.
Werkzaamheden aan en op de baan kunnen met het oog op het vereiste onderhoud of de
toestand van de baan een beperking van de speelmogelijkheden nodig maken. De
terreincommissie stelt, ingevolge artikel 5.1.13, onder c, d, en e, van dit reglement, de
noodzakelijke beperkingen vast.
Dagelijks worden op de website en op het mededelingenbord nabij de afslagplaats van hole
mededelingen gedaan betreffende:
a.
de beschikbaarheid van hoofdbaan en oefenfaciliteiten.
b.
al of niet qualifying status.
c.
in gebruik zijnde afslagen en greens (zomer of winter)
d.
het gebruik van handicarts en trolleys.
e.
tijdelijke plaatselijke regels.
f.
baanreserveringen voor wedstrijden, sponsors e.d.
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Artikel 6 Handicarts
6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.3

De vereniging draagt zorg dat voor minder valide golfers (zowel leden als bezoekers) tegen
een kostenvergoeding handicarts ter beschikking staan.
Minder valide golfers die in het bezit zijn van een geldige gebruikerskaart van de Stichting
Handicart, kunnen direct gebruik maken van een handicart. Minder valide golfers of valide
golfers zonder gebruikerskaart kunnen alleen gebruik maken van een handicart na
toestemming van de clubconsul handicart.
Het gebruik van privé buggies is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van
het bestuur.
Indien de terrein omstandigheden dat vereisen kan de baan commissie of de hoofd
greenkeeper het gebruik van buggies tijdelijk beperken.

Artikel 7 Marshals, ordehandhaving
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.1.4

De ordehandhaving is krachtens artikel 8.7.2.1, onder g, van de statuten opgedragen aan de
marshal-dienst.
Marshals in functie zijn herkenbaar aan een vanwege het bestuur verstrekt en zichtbaar
gedragen legitimatiebewijs. Indien de marshal gebruik maakt van een buggy is op dit voertuig
een bord met het opschrift "Marshal" bevestigd.
Marshals hebben in algemene zin tot taak het uitoefenen van toezicht op de naleving van het
bepaalde in het huis en baan reglement, de statuten en het huishoudelijk reglement.
Marshals hebben in de uitoefening van hun functie de volgende bevoegdheden:
a.
het geven van aanwijzingen, onder meer ter bevordering van de veiligheid en om
schade aan de baan te voorkomen;
b.
het verplichten tot doorlaten van snellere groepen en het bewerkstelligen van een
goede aansluiting van de groepen;
c.
voor zover voor een vlotte doorstroming noodzakelijk: het toevoegen van een of
meer spelers aan een flight of het splitsen van een flight;
d.
het innemen van het golfvaardigheidsbewijs of de handicapkaart van bezoekers die
de verschuldigde greenfee niet hebben betaald en in geval van herhaling de
betrokkene opdragen zich onmiddellijk uit de baan te verwijderen; Het NGF‐
Clubhandicap 54 bewijs dat of de EGA‐handicapkaart die wegens niet betalen van de
greenfee is ingenomen, wordt na betaling teruggeven.
e.
spelers die voor andere spelers of derden door hun spel een gevaar opleveren, door
hun gedrag aanstoot geven of hinder veroorzaken voor het spel van anderen,
opdragen zich onmiddellijk uit de baan te verwijderen.
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