
Baanreglement Golfpark De Turfvaert 

1. Voordat u de golfbaan wilt gaan bespelen, verzoeken wij u zich te melden bij de receptie voor 

het verkrijgen van een startbewijs en (indien van toepassing) een betalingskenmerk (taslabel) 

met tijdregistratie. Het taslabel dient door de speler duidelijk zichtbaar aan de golftas te worden 

bevestigd. 

 

2. Toegang tot de baan is na reservering mogelijk met een door of namens Golfpark De Turfvaert 

afgegeven lidmaatschap, abonnement of greenfeekaart. 

 

3. De baan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten in verband met weer- of 

terreinomstandigheden, wedstrijden of evenementen. Indien de baan gesloten wordt is het niet 

toegestaan de baan te betreden en vervallen de starttijden tot het moment dat de baan wordt 

vrijgegeven. Golfpark De Turfvaert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door 

het sluiten van de baan wordt geleden. 

 

4. Een speler dient zich minimaal 15 minuten voor de gereserveerde starttijd te melden bij de 

receptie en dient uiterlijk 10 minuten voor de starttijd op de aangewezen tee aanwezig te zijn. 

 

5. Bij een niet tijdige melding vervalt uw starttijd. Vanaf dit moment kan uw starttijd worden 

vergeven aan een andere speler. 

 

6. Voor toelating op de baan is minimaal GVB of de baanpermissie van Golfpark de Turfvaert 

vereist. Een baanpermissie kan alleen afgegeven worden door Golfpark De Turfvaert middels 

gebruik van het Golfpaspoort Golfpark De Turfvaert, uitgegeven door Golfpark De Turfvaert, in 

samenwerking met de Golfprofessional. 

 

7. Golfers met de baanpermissie van Golfpark De Turfvaert slaan af van de tee die geldt bij 

desbetreffende baanpermissie zijnde licht blauw, paars of rood en kunnen maximaal 9 holes 

lopen. De doorlooptijd voor 9 holes bedraagt 2 uur en 10 minuten. Bij aanmelden van uw flight 

dient u het baanpermissie te tonen. De speler houdt een strokemax. van 3 slagen aan. Dat wil 

zeggen max. 6 slagen op een par 3, 7 slagen op een par 4 en 8 slagen op een par 5. Info inzake 

beschikbaarheid starttijden kunt u vinden bij de receptie en op de website. 

 

8. Voor het spelen van de 18 holes baan geldt hetgeen is vastgesteld door de R&A. Alle 

amateurwedstrijden en (oefen)rondes worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals 

vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews . Hiernaast dient elke speler zich te 

houden aan de “local rules” zoals deze zijn aangegeven op de scorekaart en /of de 

mededelingenborden. Er wordt veel waarde gehecht aan goed sociaal gedrag. 

 

9. Een golfer met baanpermissie lichtblauw en paars van Golfpark De Turfvaert kan slechts in een 

flight van maximaal 3 personen spelen waarbij minimaal 1 persoon GVB / baanpermissie rood 

moet hebben.  

 



10. Golfers met baanpermissie lichtblauw, paars en rood van Golfpark De Turfvaert starten op 

daltijden. Info inzake daltijden starttijden kunt u vinden bij de receptie en op de website. 

 

11. Op weekend- en feestdagen met een starttijd tot 15.00 uur bestaat een flight uit maximaal 

handicap 140. 

 

12. Met handicap 36 of hoger is de golfer verplicht om vanaf de rode tee's af te slaan.  

 

13. Bij niet volledige bezetting van de golfbaan is het toegestaan om één, twee of drie spelers bij een 

'vreemde' flight bij te boeken. 

 

14. Elke speler speelt met een eigen set clubs / tas. Het lenen van clubs van andere spelers in de 

baan of gezamenlijk gebruik van een set / tas is in de baan niet toegestaan. 

 

15. De doorlooptijd voor 9 holes bedraagt 2 uur en 10 minuten. Bij doorkomst naar de 2e baanlus 

dient u, indien van toepassing, uw tweede starttijd aan te houden. De Caddiemaster en de 

Marshal zijn bevoegd om flights op te splitsen of samen te voegen om het speeltempo in de baan 

te bevorderen. Flights mogen niet eigenmachtig opsplitsen. Dit kan alleen op verzoek van de 

Marshal of Caddiemaster. 

 

16. Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang; wanneer zij een teken geven mag u verder 

spelen. 

 

17. Driving range ballen kunt u alleen gebruiken op de driving range. Op de oefengreen maakt u 

gebruik van eigen golfballen 

 

18. Roken in de baan is toegestaan, mits er geen peuken worden achtergelaten. Bij aanhoudende 

droogte kan voor de golfbaan een rookverbod worden afgekondigd. In alle gebouwen van 

Golfpark De Turfvaert geldt een rookverbod. 

 

19. Kledingadvies. Wij verzoeken u passende kleding te dragen op de golfbaan.  

• Polo, blouse of een shirt met kraagje (dames: bij mouwloos; geen inkijk)  

• Lange broek, jeans (mits netjes), bermuda (let op de knielengte)  

• Sokken op of boven de enkel  

• Golfschoenen zijn verplicht 

 

20. Wij verzoeken u vriendelijk het gebruik van een gsm-telefoon om te bellen of gebeld te worden 

op de golfbaan en oefenaccommodaties tot een minimum te beperken. 

 

21. Directie en medewerkers van Golfpark De Turfvaert doen haar uiterste best u een fijne 

golfervaring te bieden. Wij gaan er vanuit dat u de regels en etiquette van de Nederlandse Golf 

Federatie kent, respecteert en hier naar handelt. 

 

 

 



 

22. De Marshal en andere door het Golfpark De Turfvaert aangewezen personen zijn bevoegd om bij 

overtredingen van dit reglement passende maatregelen te nemen en eventueel kunnen zij het 

bespelen van de baan laten beëindigen. Vriendelijk verzoeken wij u hun aanwijzingen stipt op te 

volgen. 

 

23. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Marshal of andere door het Golfpark De 

Turfvaert aangewezen personen (zij kunnen zich legitimeren). 

 

24. Golfpark De Turfvaert en door Golfpark De Turfvaert aangewezen personen is voor directe en 

indirecte aansprakelijkheid gevrijwaard volgens tekst scorekaart. 

 

25. Bij geschillen kunt u zich schriftelijk richten tot de manager van Golfpark De Turfvaert, 

dhr. Ad Jacobs, Zwart Moerken 12, 4891 TK Rijsbergen. 

Versie d.d. 29-03-2015 


