
HUISREGELS ROSENDAELSCHE GOLFCLUB 

Algemeen 
 
- Alle leden van de Rosendaelsche Golfclub en onze gasten zijn op de hoogte van de geldende 
golfetiquette. 
- Leden en gasten van de Rosendaelsche Golfclub voelen zich veilig en welkom tijdens hun verblijf op 
de club.  
- Uw lidmaatschapslabel of gastenkaart is zichtbaar aan uw golftas bevestigd.  
- Zowel bij het gebruik van de oefenfaciliteiten als in de baan wordt golfkleding gedragen. Dus geen 
shorts, T-shirts en topjes. Een bermuda/korte broek is wel toegestaan. 
- Voor het gehele terrein en in het clubhuis geldt een algeheel rookverbod. 
- Uw huisdieren blijven thuis.   
- Calamiteitennummer:  06 1065 7484 voor alle gevallen waarin spoed vereist is.   

Het Clubhuis 

- Mobiele telefoon: Bellen en gebeld worden kan op het pleintje voor het clubhuis en op het 
parkeerterrein. Een mailtje of een berichtje sturen/ontvangen kan overal in en om het clubhuis; zorg 
er wel voor dat het geluid uit staat.   
- U wilt uw PC of tablet gebruiken? Dit is alleen in het clubhuis toegestaan op plekken waar u en de 
andere aanwezigen geen hinder van elkaar ondervinden.  
  Dat kan meestal in de tv-hoek of in de serre rechts achterin.  

De Oefenfaciliteiten 
 
- De oefenfaciliteiten zijn vrij toegankelijk voor leden en spelende gasten. Wilt u als gast uitsluitend 
oefenen, dan kan een dag-oefenkaart aangeschaft worden in de golfshop.   
- Het gedeelte van de Driving Range voorbij de aangewezen afslagplaatsen niet betreden.  

 Baan  
 
- In de baan en bij de oefenfaciliteiten staat het geluid van uw mobiele telefoon uit.   
- Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Volg hun instructies op.   
- Behandel de gehele baan als een goede huisvader; de golf etiquette is daarbij uw leidraad. Laat elke 
hole net zo goed -of liefst beter- achter dan zoals u hem aantrof. 
  Repareer ook beschadigingen die een ander niet zijn opgevallen.     

Starten  
 
- Als er een wedstrijd gespeeld wordt, kunt u niet starten of spelen tussen de flights van een wedstrijd 
door.    
- Gezelschappen met gereserveerde tee-tijden en gasten tijdens gastenblokken hebben slechts op de 
starttijd van hun eerste hole voorrang bij het afslaan; in de baan geldt verder de normale golf etiquette.   
- De Rosendaelsche Golfclub kent buiten de dagelijkse inschrijf-blokken geen starttijden. Het afslaan 
gaat op volgorde van aankomst van uw gehele groep bij de 1e tee; als geheugensteuntje is daar een 
ballengoot aanwezig.  
  U kunt uw balletje pas in de goot leggen als uw gehele flight speelklaar bij hole 1 of op het terras 
aanwezig is.   
- Als uw groep wil starten van de 10e tee, dan kan dat alleen als hole 9 geheel vrij is. Uw groep heeft in 
dat geval geen standing ten opzichte van achterop komende spelers die op de 1e tee zijn gestart.  



Tijdens het spelen  
 
- Vlot spelen is uw motto.   
- Als uw groep wordt ingehaald door de voorste groep van een wedstrijd verlaat uw groep de baan.    
- U laat een achterop komende groep ongevraagd door als:   
   o     uw groep een achterstand heeft opgelopen van één hole op uw voorgangers, óf    
   o     de groep achter u sneller speelt dan uw groep, óf 
   o     uw groep een bal zoekt en het er niet naar uitziet dat die makkelijk is te vinden.   
 
Qualifying kaart / Wedstrijden  
 
- Tijdens een qualifying ronde worden de R&A en NGF golfregels door uw groep nageleefd.    
- Bij een wedstrijd wordt bij de inschrijfgegevens vermeld of deze qualifying is. U krijgt uw Q-kaart in dat 
geval aan de tafel van de wedstrijdcommissie.   
- Wilt u zelf een Q-kaart spelen met E-golf4U, dan dient u deze vóór de start te registreren. Dat kan op 
de computer in de hal of via de E-golf4U app op uw mobiele telefoon.    
- Met de Golf.nl app kunt u ook qualifying spelen; u dient uw ronde vóór de start te registreren. U kunt 
in deze app tijdens de ronde uw score per hole invoeren.   
- Afstandsmeters mogen UITSLUITEND de afstand meten bij het spelen van een Q-kaart.   
- Na zilverwedstrijden en clubkampioenschappen biedt de Commissie gelegenheid tot verkleden vóór 
de prijsuitreiking.  

Algemene gedragsregels 
 
Bijzondere speelzones: 
Het gebied aan de linkerzijde van hole 8 is een leefgebied van dassen; slechts omzichtig betreden 
wanneer dat écht noodzakelijk is. De overige GUR gebieden ook met respect betreden. 
Witte doorlopende lijn voor de green 
Indien aanwezig, wordt hiermee aangegeven dat een kar deze lijn niet mag overschrijden en niet binnen 
dit gebied mag komen. 

Spelonderbreking – Hoornsignalen 
 
Bij dreigende weersomstandigheden zoals bliksem, dient het spel te worden onderbroken. 
Hoornsignalen (tijdens wedstrijden): 
* 1 lang aangehouden toon = spel onmiddellijk onderbreken 
* 3 opeenvolgende tonen herhaald = spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld) 
* 2 lang aangehouden tonen = spel definitief staken 
* 2 korte tonen herhaald = spel hervatten 

Grensoverschrijdend gedrag 
Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren 
zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, 
discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet 
duidelijk zijn dat als er een incident is, hoe het best gehandeld kan worden. NOC*NSF en de 
sportbonden vinden het belangrijk om sporters, begeleiders en verenigingen daarin bij te staan. Op deze 
site staan preventieve tips, maar ook wat te doen bij een incident.


