
 

 

Baanreglement Golfclub Hoogland Amersfoort 
 

Toepasselijkheid 
Dit reglement is van toepassing op de golfbaan, de oefenfaciliteiten, het parkeerterrein en het 

clubhuis van Golfclub Hoogland Amersfoort hierna te noemen GCHA. 

Op de golfbaan gelden de laatste door R&A Rules limited en de United States Golf 

Association vastgestelde golf- en etiquetteregels, uitgegeven door de NGF. 

Daarnaast gelden de local rules van GCHA, die op de scorekaart vermeld staan en de 

tijdelijke local rules die via de receptie en/of de website bekend zijn gemaakt. 

 

Openingstijden 

De openingstijden van de golfbaan verschillen per seizoen. 

De actuele informatie over openingstijden vindt u op de website www.gcha.nl. Hier vindt u 

ook de actuele baaninformatie. 

 

Toegang tot de het golfcomplex 
De golfbaan 

De golfbaan is alleen toegankelijk voor leden van Golfclub Hoogland Amersfoort, greenfee 

golfspelers met minimaalhandicap 54, spelers met een door de Golfschool afgegeven 

baanpermissie, cursisten van de Golfschool 

Leden van golfclub GCHA dienen zichtbaar een geldig GCHA label aan de tas te dragen. 

Gasten dienen hun dagcontributiekaart duidelijk zichtbaar aan de tas bevestigd te hebben. 

Niet-spelende personen hebben alleen toegang tot de baan mits zij zijn aangemeld bij de 

receptie en zij met een speler meelopen. De speler is voor de niet-spelende persoon 

verantwoordelijk. 

Kinderen tot en met acht jaar (spelers) hebben uitsluitend toegang tot de golfbaan indien 

vergezeld van een volwassene met minimaal handicap 54. 

De oefenfaciliteiten 

De oefenfaciliteiten zijn toegankelijk voor leden, lesklanten en wanneer er greenfee is betaald. 

Vanaf de eerste vier afslagplaatsen op de drivingerange mag niet met een driver worden 

afgeslagen. 

De pro’s van de Golfschool met hun cursist(en) hebben voorrang op de oefenfaciliteiten. 

Op de putting green mag niet worden gechipped en op de chipping green mag niet worden 

geput. 

Clubhuis en terras 

Clubhuis en terras zijn toegankelijk voor zowel golfers als niet golfers 

Hierbij hanteren wij de huis-en gedragsregels van Koninklijke Horeca Nederland 

 

Reserveringen 

Spelers kunnen maximaal twee weken van te voren een starttijd reserveren. Reserveringen 

worden bij voorkeur via de chronogolf app gemaakt. 

Alle spelers, leden zowel als greenfeespelers en introducés, moeten zich altijd eerst melden 

bij de receptie voordat zij de baan in gaan. Als de receptie gesloten is, dienen zij zich te 

melden in het restaurant bij de bar. Spelers dienen minimaal 10 minuten voor de starttijd op 

hole 1 aanwezig te zijn. Zo niet dan kan de receptie of marshal de starttijd weggeven of 

omzetten. 

Een flight die 18 holes speelt ontvangt bij de receptie een tweede starttijd voor de tweede 9 

holes. Flights groter dan 4 personen zijn niet toegestaan. 

 

http://www.gcha.nl/


 

 

Kledingvoorschriften  

Spelers op de golfbaan en oefenfaciliteiten zijn gekleed volgens de algemene normen van 

beschaving en mode bij het golfspel. 

Toegestaan zijn: 

Pantalon, nette spijkerbroek of bermuda (voor heren tot net boven de knie; voor dames zijn 

kortere bermuda’s of golfrokje toegestaan) 

Polo of golfshirt voor de dames, polo met kraagje en mouwen voor de heren (dus geen 

kraagloze of mouwloze T-shirts) 

Verplicht zijn: Golfschoenen of golflaarzen 

 
Veiligheid en etiquette in de baan 
 

Algemeen 

Aanwijzingen van de marshal en het personeel moeten direct worden opgevolgd. 

Het baanpersoneel en de marshals hebben voor het uitvoeren van werkzaamheden altijd 

voorrang. Wacht met slaan tot zij buiten bereik zijn of te kennen hebben gegeven u door te 

laten. 

Een bal mag nooit worden gespeeld als dit voor anderen gevaar zou kunnen opleveren. 

Speel vlot door. Houdt aansluiting met de flight voor u. Laat snellere flights door.  

Het zoeken naar golfballen, behalve naar de eigen bal, is in de gehele baan verboden. 

Het spelen met driving-range ballen in de baan is niet toegestaan. 

Elke speler draagt een pitchfork bij zich en gebruikt deze als het nodig is. 

Lees regelmatig eventuele aanwijzingen/mededelingen die bij de receptie en op de website 

staan vermeld. 

 

Local rules 

De local rules staan op uw scorekaart. Aanwijzingen, veranderingen en aanvullingen staan op 

het publicatiebord en de website. 

 

Mobiele telefoon 

Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan mits dit andere leden en gasten niet stoort en 

geen oponthoud veroorzaakt. (zie de etiquettevoorschriften in het regelboekje, regel 1.2) 

 

Afvalbakken 

Op meerdere plaatsen in de baan zijn afvalbakken geplaatst. De bakjes die als teemarker 

dienst doen, uitsluitend gebruiken voor gebroken of afgedankte tees. Laat geen peuken in de 

baan achter. 

In de winter worden deze afvalbakken en tevens de bankjes verwijderd. 

 

Zorg voor de baan 

Spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen.  

Oefenswings op de tees zijn toegestaan als onderdeel van de swingroutine mits de grond niet 

wordt geraakt. Laat geen afgebroken tees achter.  

Plaggen terugleggen en aandrukken, pitchmarks repareren.  

Geen tassen, trolleys of buggy's op de greens en fore-greens (aprons) neerzetten; zet uw 

trolley of buggy aan die zijde van de green vanwaar u, volgens de aanwijzingen, naar de 

volgende tee loopt. 

Volg de aangegeven loop- en rijroutes. Respecteer de afzettingen met kettingen of 

stammetjes. Ga niet met buggy's en trolleys voorbij de bordjes “next tee” of “cars”. 



 

 

Er mogen geen trolleys of buggy's (handicarts) over tees, greens, fore-greens (aprons), 

fringes, rough, heide rijden.  

In het winterseizoen kan worden besloten geen trolleys en/of buggy's in de baan toe te laten. 

 

Bunkers 

Stap uitsluitend aan de lage kant een bunker in en uit, nooit aan de hoge of greenzijde. 

Hark de bunker zorgvuldig aan voor u verder gaat met uw spel en leg de hark weer terug op 

de rand van de bunker, met de tanden van de hark naar beneden. 

 

Rough 

Flora en fauna zijn ons dierbaar. Verniel geen aanplant, bomen of heesters tijdens het spelen. 

Vergeet niet uw plaggen ook hier terug te leggen. 

 

Greens 

Herstel uw pitchmarks (ook op de foregreens en fringes), ook die van uw minder 

consciëntieuze voorganger. 

Leg of zet niets op de green dat het oppervlak kan beschadigen en ontzie vooral de directe 

omgeving van de hole. Let vooral op dat de zolen van uw golfschoenen geen beschadigingen 

maken. 

Gebruik een marker of muntstuk om uw bal te markeren. 

Gebruik niet uw putter om de bal uit de hole te halen. 

Neem dezelfde regels in acht voor de wintergreens wanneer hierop gespeeld moet worden. 

Bedenk dat de green het meest waardevolle deel van de baan is en behandel deze dus 

overeenkomstig. 

  
Noodgevallen 

Bij calamiteiten bel 112 en 033-8888475. Deze nummers staan op de scorekaart en 

tassenlabels. 

Maak zo snel mogelijk melding van een noodgeval bij de receptie (noodnummer:  033-88 88 

475). 

Bij ernstig letsel dient eerst 112 te worden gebeld. 

 

Onweer 

Ten tijde van (of bij dreiging van) onweer is het betreden van de golfbaan op eigen risico. 

De speler is zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid en dus voor het tijdig onderbreken van 

zijn golfronde. 

In geval van een wedstrijd zal de wedstrijdleiding, bij dreiging van onweer, vóór de aanvang 

van de wedstrijd met de spelers overleggen of de wedstrijd door zal gaan en wat de procedure 

verder is. 

  
Naleving 

Alle spelers worden geacht dit reglement te kennen en te handelen naar de letter en de geest 

van dit reglement. 

Controle en handhaving van dit reglement wordt primair uitgevoerd door de marshals.  

Bij ernstige overtreding van dit reglement is het management gerechtigd om een speler 

onmiddellijk te verbieden om de baan te betreden of verder te spelen. 

 

 

 

  



 

 

Schade aan zaken 

Het gebruik van de golfbaan en de daaraan verbonden terreinen en gebouwen is volledig voor 

eigen risico. Golfclub Hoogland Amersfoort en alle daaraan verbonden personen en 

personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan zaken door welke 

oorzaak dan ook.  

Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan, en/of in huur van, en/of anderszins in 

gebruik van Golfclub Hoogland Amersfoort door de gebruiker of op enigerlei wijze door 

anderen worden beschadigd, is veroorzaker gehouden de toegebrachte schade te vergoeden. 

  
Ongevallen en letsel 
GCHA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen of letsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


