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In het kader van een voortdurende zorg voor onze baan, de golfsport en een goede 
doorstroming in de baan, zijn de volgende regels van toepassing op onze golfbanen: 
 
 1. Toepasselijkheid  

• Dit reglement is van toepassing op iedereen die op het golfcomplex Het Rijk van 
Nijmegen (hierna te noemen: Golfbaan) speelt en gebruik maakt van de 
oefenfaciliteiten.  

• Elke speler die de Golfbaan betreedt dient kennis genomen te hebben van dit 
baanreglement en van de 'local rules' en zich daar gedurende het spelen aan te houden.  

• Bij het niet nakomen van de regels in dit baanreglement of de ‘local rules’ riskeert een 
speler (tijdelijke) uitsluiting van spelen.  

 
2. Gedrag in de Baan 

• Hoffelijk en sportief gedrag is noodzakelijk. De speler dient zich daarom te onthouden 
van elk gedrag of van elke uiting die door medespeler(s) of tegenstander(s) en 
baanpersoneel als hinderlijk kan worden ervaren. Hij dient zich te houden aan de 
etiquette zoals deze bij de golfsport zijn vastgelegd.  

• U dient op de hoogte te zijn van en u te gedragen volgens de regels zoals beschreven 
in het boekje “De Golfregels” van de NGF. Ook dient u zich te houden aan (tijdelijke) 
local rules zoals vermeld op de scorekaart. Tijdelijke local rules staan vermeld op de 
daarvoor bestemde publicatieborden en op de website: zie Local Rules 

• Het hinderlijk gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het spelen – behalve in 
noodgevallen – verboden.  

• Het spelen van een partij met meer dan vier personen is niet toegestaan.  
• Het is niet toegestaan drivingrangeballen elders dan op de drivingrange en 

oefengreens te gebruiken.  
• Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld; vul de scorekaart in op de 

afslagplaats van de volgende hole.  
• Buggy’s, golfdraagtassen en trolleys ruim buiten de afslagplaatsen en greens 

neerzetten zodat u deze op weg naar de volgende hole meteen mee kunt nemen, 
zonder voor de green langs te hoeven lopen en daardoor achterop komende spelers te 
hinderen.  

• Als een speler gaat afslaan, zorg dan dat u niet te dichtbij staat, nooit te ver naar voren 
en evenmin achter hem in de lijn van de bal. Beweeg en praat niet. 

https://www.golfclubhetrijkvannijmegen.nl/golfbaan/plaatselijke_regels_2019
https://www.golfclubhetrijkvannijmegen.nl/golfbaan/plaatselijke_regels
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 3. Kledingvoorschriften  

• U dient in gepaste kleding deel te nemen aan het golfspel. Nette jeans zijn toegestaan. 
Geen trainingspakken.  

• Dames: Polo met kraag, eventueel mouwloos; Bermuda’s of golfrok. 
• Heren: Polo met kraag, evt. bermuda’s. 

 
4. Zorg voor de baan  

• Het maken van een oefenswing op de tee is toegestaan, mits het gras niet met het 
clubhoofd wordt geraakt.  

• Uitgeslagen plaggen terugleggen en aandrukken voor sneller herstel van fairway en 
rough. Op de tee van de par-3 holes uitgeslagen plaggen herstellen met zand. 

• Pitchmarks op de greens herstellen.  
• Bunkers betreden en verlaten aan de lage kant. Bunkers aanharken en de hark 

terugleggen naast de bunker in de speelrichting van de baan.  
• Loop alleen bij uiterste noodzaak over “Ground Under Repair” (blauwe paaltjes) en 

neem in dat geval de kortste weg. Steeds de bal reglementair droppen buiten de GUR, 
zonder strafslag.  

• Rij nooit met uw buggy of trolley over greens, tees, tussen de bunkers en de greens, op 
de foregreens en aprons. Rijd met uw buggy zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde 
paden en vermijd natte plekken.  

• Ga ook in de rough voorzichtig te werk en verniel geen struiken en bomen.  
• Het is verboden om afval, peuken en/of andere voorwerpen op het golfcomplex achter 

te laten anders dan in de daartoe bestemde afvalbakken. In de tee-bakjes mogen alleen 
gebroken tees worden gedeponeerd.  

• Wanneer er sprake is van wintergreens, is het verboden op de zomergreen te spelen. 
Alleen baanpersoneel mag de wintergreens terugzetten naar zomergreens. 

 
5. Gebruik van handicarts, buggy’s en trolleys 

• Het gebruik van de buggy is op eigen risico. 
• De	Golfbaan	kan	met	het	oog	op	bescherming	van	de	baan	het	gebruik	van	

handicarts,	buggy’s	en	trolleys	voor	een	of	meer	banen	of	gedeelten	daarvan	
verbieden.	Dit	zal	worden	aangegeven	op	het	informatiebord	bij	de	ingang	/	bij	
de	computers	in	de	hal	van	het	clubhuis,	op	de	klapborden	bij	het	clubhuis,	de	
opgang	naar	de	driving	range,	op	de	website	van	de	golfbaan.	Verder	zal	dit	zijn	
aangegeven	op	het	bord	naast	het	pad	dat	toegang	geeft	tot	de	eerste	tee	van	de	
baan	waarvoor	de	beperking	geldt.	 

 
6. Startregeling 

• Indien een starttijd is gereserveerd dient u circa 10 minuten voor de betreffende 
starttijd op de tee aanwezig te zijn  

• Gebruik van de ballenspiraal op de ledenbaan:  
o Eén bal per flight in de ballenspiraal plaatsen. De flight waarvan de bal onderin de   
ballenspiraal ligt, is als eerste aan de beurt om af te slaan.  
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o U dient aanwezig te zijn wanneer u aan de beurt bent. Wanneer u niet aanwezig 
bent zal de volgende flight afslaan.  
o Alleen uw eigen bal verwijderen zodra u daadwerkelijk gaat afslaan.  
o De marshal zorgt voor de ballen die blijven liggen.  
 

7. Voorrang in de baan  
• Het vlot doorspelen en op tijd doorlaten van een achteropkomende flight is 

noodzakelijk om het tempo te handhaven en het speelgenot van de andere spelers te 
bevorderen. 
Vanaf 2018 hanteren we de regels van Ready Golf. 

• Laat de achteropkomende partij, ongeacht de samenstelling van de flight, door zodra 
uw partij naar een bal zoekt en het er naar uitziet dat deze niet onmiddellijk zal 
worden teruggevonden; de reglementaire ‘3-minutenregeling’ heeft betrekking op het 
zoeken, niet op het doorlaten. Heeft u de spelers van de achteropkomende partij 
doorgezwaaid, moet u wachten met verder spelen tot de doorgelaten partij buiten 
bereik is. 

• Spelers hebben voorrang in een door of namens het Bestuur of de NGF uitgeschreven 
wedstrijd en in wedstrijden van wedstrijd organiserende commissies, mits de 
betreffende commissies indeling en starttijden bepalen.  

• Geen voorrang hebben partijen die niet op de eerste tee zijn gestart, evenals partijen 
die één of meerdere holes overslaan.  

• Een flight, die de eerste flight van een wedstrijd ophoudt, moet de baan verlaten.  
• De laatste flight in een wedstrijd hoeft een achteropkomende flight niet door te laten.  

 
8. Veiligheid baanpersoneel 

• Baanpersoneel, inclusief marshals, heeft altijd voorrang. Wanneer leden van het 
baanpersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten op en rond de green, zullen zij 
als bewijs daarvan de vlag uit de hole nemen.  

• Gedurende die periode mag onder geen beding de desbetreffende green worden 
aangespeeld.  

• Elders in de baan kan alleen worden doorgespeeld nadat het in de baan werkzame 
personeelslid daartoe een teken heeft gegeven. 

 
9. Oefenen  

• Het oefenen is uitsluitend toegestaan op de drivingrange en de puttinggreen  
• Oefenen dient zodanig te geschieden dat de professionals hiervan tijdens het lesgeven 

geen hinder ondervinden  
• Het rondspelen met meer dan twee ballen in de baan wordt als oefenen beschouwd en 

is dus niet toegestaan.  
• Chippen naar de puttinggreen mag alleen als u de putters niet hindert  
• Ook op de puttinggreen is men verplicht (zijn/haar) pitchmarks te herstellen  
• Ook de oefenbunkers na gebruik aanharken.  

 

https://www.golf.nl/readygolf
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10. Onweer tijdens het golfspel  
Bij onweer worden de spelers in de baan geïnformeerd d.m.v. een geluidssignaal. Zodra 
het waarschuwingssignaal klinkt, dienen de golfers direct het spel te staken, evt. de 
golftas ter plekke te laten staan en naar de dichtstbijzijnde schuilplaats te gaan. 
Lang aanhoudend signaal om onmiddellijk het spel te stoppen. Twee korte signalen om 
het spel te hervatten.  

 
11. Huisdieren  

Het is niet toegestaan huisdieren op de baan en de oefenfaciliteiten van het golfcomplex 
bij u te hebben. 

 
12. Marshals  

• Op zaterdag en zondag kunnen de marshals drie-, respectievelijk vierbalpartijen 
samenstellen.  

• De marshals zijn bevoegd toe te zien op handhaving van het baanreglement.  
• Derhalve dienen aanwijzingen van de marshals te allen tijden te worden opgevolgd.  
• Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de marshals of het niet naleven van het 

baanreglement is de marshal gerechtigd om een speler te weigeren of van de baan te 
verwijderen. 
 

13. Robotmaaiers op de Fairway 
• Tijdens uw golfronde kunt u een robotmaaier tegenkomen. Tijdens het maaien heeft 

hij de zwaailamp aan. U kunt gewoon doorspelen.  
• Speelt u de bal toevallig precies in de baan van de maaier dan is er nog niets aan de 

hand. De bal komt dan tegen de voorrollen van de machine aan en wordt ‘weggetikt’ 
naar de zijkant van de machine. U kunt de bal vrij droppen (zonder strafslag) op de 
plek waar hij ongeveer lag.  

• Probeer niet de bal op het laatste moment voor de machine weg te pakken!  
• Het is handig om op afstand te blijven en rekening te houden met de werkvolgorde 

(baan voor baan).  
• Zet uw buggy of trolley niet in de baan (of volgende baan) van de machine. Bij het 

rijden van fairway naar fairway moet de machine soms ook de paden volgen.  
Als u de machine tegenkomt kunt u het beste even opzij stappen. De machine kan dan 
ongehinderd doorrijden. 
 


