
 

 

 

 

 
 
 

Onweer procedure Golfbaan Spaarnwoude  

 
•Ten tijde van (of bij dreiging van) onweer is het betreden van de golfbaan op eigen risico. U 
bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en dus voor het tijdig onderbreken van uw 
golfronde. 
•Bij Golfbaan Spaarnwoude gebruiken wij, vanwege de afstanden, geen geluidssignaal ten tijde 
van onweer. 
•Bij dreigend onweer houden de dienstdoende marshal contact met de caddiemaster (balie) 
•In het 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. 
•Zodra er een eerste donderslag is gehoord op de baan, neemt de marshal contact op met de 
caddymasters om deze hiervan te informeren. 
•De caddymaster waarschuwt vanaf dat moment de spelers die hun greenfee nog komen 
ophalen. Het betreden van de baan is op eigen risico. 
•De marshal zal de baan in gaan om te controleren of iedereen aan het schuilen is. Ook 
wanneer het niet regent moet iedereen de baan af. Als in deze periode het onweer niet doorzet 
of weer overtrekt, starten alle flights weer vanaf het punt waar ze geëindigd waren met een 
vertraging van de gewachte tijd. De marshal geeft het door aan de caddymaster/receptie als 
het spel weer hervat kan worden. Waar bevinden zich de schuilhutten? 
•Bij de tee-box van hole E9 
•Tussen hole D5 en D6  
•Tussen de green van C5 en de tee-box van C6LET OP! Op de A, B en F holes zijn geen 
schuilhutten, bij onweer dient u zo snel mogelijk naar het clubhuis/restaurant te gaan.  
Hieronder nog wat extra regels m.b.t. (dreiging van)onweer: 
•In geval van dreigend onweer dienen golfers meteen naar een veilige plaats te gaan. De 
vuistregel is: zoek een veilige plek als de tijd tussen de bliksem (lichtflits) en donder minder dan 
12 seconden bedraagt. 
•Veilige onderkomens zijn het clubhuis of een schuilhut met bliksemafleider. De plaats van de 
schuilhutten is aangegeven op de scorekaart. 
•Laat uw bal liggen en zorg ervoor dat uw clubs en trolley minstens 50 meter ver weg staan. 
Laat ook uw paraplu achter. Golfclubs en paraplu’s werken als een bliksemgeleider. 
•Is er geen tijd om een schuilplaats te bereiken, dan is een laag gebied of een zandgebied 
relatiefveilig. Ga gehurkt in een open gebied zitten met de voeten dichtbij elkaar. Bunkers zijn 
relatief veilig als ze niet blank staan. Vermijd toppen van heuvels en toppen van duinen. 
•Ga nooit plat op de grond liggen en nooit onder een alleenstaande boom schuilen. Blijf ook uit 
de buurt van hekken. 
•Ook al is een handicart (buggy) niet verbonden met de aarde, een open kar is toch geen veilige 
schuilplaats. 
•In de golfregels 6.8 staat dat een speler het spel mag onderbreken als ‘de Commissie het spel 
heeft stopgezet’ of als ‘hij denkt dat er gevaar is voor blikseminslag’. Dus als u een wedstrijd 
speelt en u meent dat er gevaar is, dan mag u toch stoppen, beschutting zoeken en wachten 
totdat het gevaar voorbij is. 
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