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Algemeen 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Management van Golfbaan Spaarnwoude over 

de te nemen beslissing of maatregel. In dit reglement worden definities verstaan onder: 
 

Golfbaan: 

Golfbaan Spaarnwoude, gelegen te Velsen-Zuid aan het Hoge Land, waarvan deel uitmakend een 66 holes 

Golfbaan, gelegen op het golfterrein van ca. 140 ha groot, inclusief alle gebouwen waaronder een 

hoofdgebouw, diverse bijgebouwen, parkeerplaats en een driving range. 
 

Management:  

Het Managementteam van Golfbaan Spaarnwoude.  
 

Vereniging: 

De Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Golfclub Spaarnwoude, statutair gevestigd te Velsen en 

kantoorhoudende te (1981 LT) Velsen-Zuid aan Het Hoge Land 6, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40595372 (hierna: “GS”), te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door twee gezamenlijk bevoegde bestuurders. 
 

Golfcomplex: 

Het geheel van golfbanen, driving-range, clubhuis, diverse bijgebouwen, oefengelegenheid, wegen, 

paden ondergrond en bijbehorende grond, water en verder toebehoren gelegen te Velsen-Zuid aan het Hoge 

Land. 
 

Championship Course: 

Zevenentwintig holes baan, ook wel de C, D en E lus genoemd. 
 

Lid: 

Een lid van de vereniging Golfclub Spaarnwoude. 
 

Startbewijs: 

Een papieren voucher (toegangsbewijs) dient te allen tijde aan marshal of baanpersoneel getoond te kunnen 

worden. 
 

Evenement: 

Een door of onder auspiciën van de vereniging of Golfbaan Spaarnwoude georganiseerde activiteit op het 

Golfcomplex, welke voor de toepassing van dit reglement aanvangt op het moment dat een deelnemer van 

het evenement het Golfcomplex, waarop het evenement wordt georganiseerd, heeft betreden of zoveel 

eerder als de deelnemer zich heeft gemanifesteerd en welke eindigt na afloop van het evenement op het 

moment waarop de deelnemer het Golfcomplex heeft verlaten of zoveel later dan de deelnemer zich nadien 

nog als deelnemer manifesteert. 
 

Activiteit: 

Onder activiteit wordt mede het (sportief) gebruik van de Golfbaan verstaan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 Algemeen 

1.1. Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en na te leven. 

1.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Management of haar vertegenwoordiger, 

over de te nemen beslissingen of maatregelen. 

1.3. Bij (herhaaldelijke) overtreding van het baanreglement wordt door het Management een sanctie 

opgelegd. 
 

Artikel 2 Openingstijden 

2.1. De openingstijden van de Golfbaan, het restaurant, de receptie en de driving-range staan vermeld op 

de website: www.golfbaanspaarnwoude.nl. 

2.2. De baan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten door het Management of, bij diens afwezigheid, 

door de hoofdgreenkeeper of de door het Management aangewezen vertegenwoordiger, in verband met: 

• weers- of terreinomstandigheden; 

• wedstrijden of evenementen; 

• gebruik door derden; 

• andere redenen. 

Een eventuele sluiting zal door het Management zo tijdig mogelijk worden gecommuniceerd via de daartoe 

ten dienste staande middelen. 
 

Artikel 3 Toegang Golfbaan 

3.1. Elke speler op de baan dient in het bezit te zijn van een geldige toegangsbewijs. Voor de 27 holes 

wedstrijdbaan geldt tevens dat iedere speler een Handicapkaart moet kunnen tonen.  

3.2. Het betreden van het Golfcomplex als lid, greenfee-speler, toeschouwer of derde, geschiedt altijd op 

eigen risico. Een ieder die zich op het Golfcomplex bevindt wordt geacht zich voldoende te hebben 

verzekerd voor schade die in causaal verband staat met zijn of haar aanwezigheid op het golfcomplex. 
 

Artikel 4 Kinderen en huisdieren 

4.1. Kinderen tot en met acht jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang tot het golfcomplex. 

4.2. Het betreden van de golfbaan met huisdier(en) is niet toegestaan. 
 

Artikel 5 Clubhuis 

5.1. Het betreden van het clubhuis met golfschoenen voorzien van hard spikes, is niet toegestaan. 

5.2. Tassen en andere (golf)materialen dienen op de daartoe bestemde plaats buiten het clubhuis te blijven. 

Golfbaan Spaarnwoude is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van deze tassen en materialen.  
 

Artikel 6 Calamiteiten/ ontruimingsplan 

6.1. Op diverse plaatsen in het clubgebouw hangen nooduitgangaanduidingen. 

6.2. Ingeval van calamiteiten dienen de instructies van het Management, het personeel en/of de marshals 

worden opgevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7 Etiquette en golfregels 

7.1. Iedere speler op de Golfbaan is gehouden aan de etiquette en golfregels die door de NGF worden 

gehanteerd en vastgesteld zijn door “The R&A Rules Limited and The United States Golf Association”, de 

Plaatselijke Regels (Local Rules) en de tijdelijke afwijkingen zoals van kracht op Golfbaan Spaarnwoude. 
 

Artikel 8 Tijdelijke afwijkingen van de Local Rules en algemene informatie 

8.1. Tijdelijke afwijkingen van de Plaatselijke Regels (Local Rules) staan vermeld op de website van Golfbaan 

Spaarnwoude.   
 

Artikel 9 Baanreservering 

9.1. Clubleden, sponsorleden en greenfee-spelers dienen altijd vooraf een starttijd te reserveren. Er kan 48 

uur van tevoren telefonisch gereserveerd worden op 023 - 538 55 99 keuze 1, of via de internet site 

www.ikgagolfen.nl. Reserveringen via e-mail worden niet geaccepteerd. 

9.2. Houders van een Loyaltycard kunnen maximaal 14 dagen van tevoren één flight reserveren op de 27 

holes wedstrijdbaan of de par 3 en 4 holes. 

Houders van een rittenkaart kunnen maximaal 21 dagen van tevoren reserveren op de 27 holes 

wedstrijdbaan of de par 3 en 4 holes. 

Houders van een Clubrittenkaart (winterabonnement of korte holes) kunnen maximaal 21 dagen van te 

voren reserveren. 

Gastspelers in het bezit van een handicapkaart kunnen 8 dagen van tevoren reserveren. Een ieder dient bij 

het afhalen van de scorekaart en desgevraagd ook op de baan hun handicapkaart of de Loyaltycard te 

kunnen tonen. Degene die reserveert, is financieel aansprakelijk voor de totale aangegane verplichting van 

alle personen waarvoor gereserveerd is. 

9.3. Degene die gereserveerd heeft, kan tot 48 uur voor de gereserveerde starttijd één of meerdere 

personen annuleren. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan dan word(t)(en) de geboekte starttijd(en) in 

rekening gebracht of afgeboekt van de rittenkaart of in het geval van een onbeperkt abonnement (winter 

abonnement of korte holes) in rekening gebracht. Indien vanwege omstandigheden de baan wordt gesloten, 

dan worden alle starttijden geannuleerd. Annuleringen via e-mail worden niet geaccepteerd. 

9.4. Bij een gereserveerde starttijd dient u minimaal 20 minuten vooraf de scorekaart af te halen bij de balie. 

De scorekaart wordt betaald of verrekend met de rittenkaart. Medespelers moeten zich op hun eigen 

loyaltycard aanmelden. Komen er minder spelers dan het aantal gereserveerde spelers dan wordt dit in 

rekening gebracht volgens de daarvoor geldende greenfee prijzen of indien men in het bezit is van een 

rittenkaart verrekend met het abonnement. 

9.5. De abonnementen en rittenkaarten staan op naam en zijn persoonsgebonden. Bij fraude is de sanctie 

het intrekken van de speelrechten.  

9.6. Een 160, 120 of 60 rittenkaart heeft een vaste looptijd van 12 maanden, ingaande op 1 januari van het 

betreffende jaar en eindigend op 31 december van hetzelfde jaar. Er zal nimmer restitutie plaatsvinden van 

reeds betaalde “niet gebruikte” speelrechten. 

 

Artikel 10 Startprocedure 

10.1. De beslissingsbevoegdheid op de afslagplaats berust bij de marshal of de wedstrijdleiding. 

10.2. Men dient minimaal tien minuten voor de gereserveerde starttijd op de afslagplaats aanwezig te zijn. 

10.3. Bij herhaaldelijk niet tijdig verschijnen op de gereserveerde starttijd kan een sanctie volgen. 
 

 

 

http://www.ikgagolfen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11 Speelsnelheid 

11.1. De maximale speeltijd over achttien holes is voor een twee-bal circa drie en een half uur, voor een drie-

bal circa vier uur en voor een vier-bal circa vier uur en twintig minuten. 

11.2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler met de laagste handicap in de flight er voor te zorgen dat 

deze norm wordt aangehouden. Hierbij moet worden opgemerkt dat het een maximum norm betreft, dus 

sneller spelen wordt op prijs gesteld. 

11.3. Als een flight achterop raakt op de flight ervoor, is het gewenst de speelsnelheid te verhogen, ook als u 

binnen de hierboven aangegeven norm rondgaat. 

11.4. Als een flight één hole verliest op de flight ervóór, is deze flight verplicht de achteropkomende flight 

door te laten. 
 

Artikel 12 Verplichtingen van de golfspeler 

12.1. Tijdens het lopen van een ronde op de baan dienen zowel clubleden als greenfee-spelers op eerste 

verzoek door de vertegenwoordigers van de marshal of het Management aan te tonen over een geldig start- 

c.q. betalingsbewijs te beschikken. 

12.2. De greenfee-speler die het startbewijs bij controle niet toont of een onbevoegd gewijzigd of anderszins 

bewerkt startbewijs gebruikt, een startbewijs misbruikt of de controle van startbewijzen belemmert of 

verhindert kan door de marshal gesommeerd worden de baan te verlaten. In gevallen van agressie van de 

speler(s) in kwestie of bij dreiging met geweld door spelers kan de marshal/baanpersoneel daartoe de hulp 

van de politie inroepen. 

12.3. De controle door de baan geschiedt door een marshal en kan tevens geschieden door het Management 

of haar vertegenwoordigers. 

12.4. De golfspeler is te allen tijde verplicht de instructies op te volgen die door een namens 

het Management optredend persoon en/of marshal worden gegeven. 

12.5. De golfspeler of bezoeker die zich op het Golfcomplex misdraagt dan wel eigendommen beschadigt, 

ontvreemdt of verontreinigt, moet de daardoor veroorzaakte schade vergoeden. Geen schadevergoeding 

wordt verlangd, indien de schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige golfspeler of  

bezoeker niet heeft kunnen vermijden en voor zover de golfspeler of bezoeker de gevolgen daarvan niet 

heeft kunnen verhinderen. 

 

Artikel 13 Baanpersoneel en pro’s 

13.1. Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van het werk altijd voorrang op de spelers in de baan. 

Spelers dienen te wachten met (af)slaan tot het baanpersoneel een teken geeft dat kan worden 

doorgespeeld. 

13.2. Alleen golfprofessionals in het bezit van een contract met Golfbaan Spaarnwoude zijn gerechtigd les te 

geven op het complex van Golfbaan Spaarnwoude. 

13.3. Lesgevende pro’s met hun leerling(en) hebben uitsluitend op de driving-range, oefengreens en in 

oefenbunkers voorrang op andere spelers. 
 

Artikel 14 Routeaanduiding in de baan 

14.1. Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële looproute/aanduidingen in de 

baan strikt te volgen. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 15 Driving-range 

15.1. Op de driving-range dienen spelers uitsluitend af te slaan vanaf de aangegeven afslagplaatsen. 

15.2. Spelers dienen uitsluitend gebruik te maken van driving-range ballen. 

15.3. Op de driving-range dient eenieder de concentratie van anderen te respecteren. 

15.4. De driving-range ballen zijn en blijven eigendom van de Golfbaan Spaarnwoude en mogen alleen op de 

driving range gebruikt worden. 
 

Artikel 16 Oefenbunkers en oefengreens 

16.1. Spelers dienen oefenbunkers na gebruik netjes aan te harken en de hark op de standaard te plaatsen. 

16.2. Na gebruik van de oefengreens dienen spelers deze netjes en schoon achter te laten. Dus 

alle pitchmarks herstellen en geen golfballen laten liggen. 

16.3. Op de oefengreens mag alleen worden geoefend met golfballen, dus geen driving-range ballen 

gebruiken. 
 

Artikel 17 Golfuitrusting 

17.1. Het is niet toegestaan met meerdere spelers samen gebruik te maken van één uitrusting of golftas. 

17.2. Het gebruik van driving-range ballen op de Golfbaan is niet toegestaan. Indien spelers zich aan het 

gebruik van driving-range ballen in de baan schuldig maken kan het Management tot schorsing en eventueel 

innemen van speelrechten overgaan. 
 

Artikel 18 Kledingvoorschrift 

18.1. Spelers en bezoekers op de Golfbaan zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en 

tradities, daarbij rekening houdend met de huidige golfmode. 

18.2. Het betreden van de baan met golfschoenen of golflaarzen, voorzien van soft-spikes of voorzien van 

rubber noppen geniet de voorkeur. Tennisschoenen of sportschoenen met een vlakke zool zijn toegestaan. 

18.3. (Voetbal)Schoenen met een hak of scherp profiel en schoenen met hard spikes zijn op de 

baan verboden. 

 

Artikel 19 Zorg voor de baan 

19.1. Alle spelers dienen de zorg voor de baan in acht te nemen, met name: 

• Pitchmarks op de greens te herstellen 

• Bunkers te betreden en verlaten aan de lage kant 

• Bunkers aan te harken en de hark terug te leggen 

• Uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terug te leggen en aan te drukken 

• Golfdraagtassen en trolleys ruim buiten de afslagplaats of greens te plaatsen 

• Aangegeven looproutes (evt. rijroutes) te volgen 

• In de zomerperiode zo weinig mogelijk door de rough te lopen 

• Geen afval in de baan achter te laten, maar in de aanwezige afvalbakken te deponeren 

19.2. Wanneer spelers een bal in een waterhindernis hebben geslagen mogen zij, zonder oponthoud te 

veroorzaken, de bal uit het water vissen.  

19.3. Flightgenoten worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor de baan. 

19.4. Spelers dienen zich voor het starten op de hoogte te stellen van de Plaatselijke Regels (Local Rules) op 

de scorekaart, of bij de receptie. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 20 Gebruik van trolleys, buggy’s 

20.1. Het is verboden met trolleys of buggy’s te rijden over afslagplaatsen, greens, tussengreens en bunkers, 

op voorgreens en beplante vakken en dergelijke. 

20.2. In de herfst- en winterperiode zijn buggy’s op de baan niet toegestaan, tenzij anders besloten door het 

Management. 

20.3. In de lente- en zomerperiode mag met de buggy alleen over de paden, fairway en semirough worden 

gereden. 

20.4. Bij het clubhuis dienen spelers trolleys, golftassen en buggy’s te parkeren op de 

daarvoor gereserveerde trolley en/of golftassen parking, respectievelijk buggyparking. 
 

Artikel 21 Roken in de baan 

21.1. Het is verboden te roken op de tees en greens op de baan alsmede op de afslagplaatsen op de driving-

range.  
 

Artikel 22 Afvalverwerking op de baan 

22.1. Afval dient te worden gedeponeerd in de aanwezige afvalbakken. 

22.2. In tee-bakjes worden alleen gebroken tees gedeponeerd. 
 

Artikel 23 Mobiele telefoons 

23.1. Mobiele telefoons worden uitgezet of op een trilstand te staan gedurende het spelen op de baan. 

Spelers mogen slechts in noodgevallen hun mobiele telefoons te gebruiken. 

23.2. Indien, in geval van nood, gebruik wordt gemaakt van een mobiele telefoon, dient de achteropkomende 

flight direct te worden doorgelaten. 
 

Artikel 24 Verbodsbepalingen voor de golfspeler en/of bezoeker 

24.1. Het is de golfspeler en/of bezoeker verboden het personeel op enigerlei wijze te hinderen in de 

uitoefening van zijn taak alsmede hinder of overlast te veroorzaken voor overige golfspelers en/of 

bezoekers. 

24.2. Het is de golfspeler en/of bezoeker verboden eigendommen van anderen, waaronder de Golfbaan, de 

Golfvereniging, leden, bezoekers en personeel te beschadigen, te verontreinigen dan wel zaken te 

ontvreemden. 

24.3. Indien en voor zover sprake is van handelingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel is het Management 

gerechtigd een nader te bepalen passende maatregel te treffen, mogelijk in de vorm van het opleggen van 

een schadevergoeding. 
 

Artikel 25 Aansprakelijkheid 

25.1. Golfbaan Spaarnwoude, haar vertegenwoordiger(s), eigenaren, bestuursleden en/of personeel zijn 

niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van 

eigendommen van clubleden, greenfee-spelers en bezoekers en/of derden. Verder bestaat geen enkele 

aansprakelijkheid van Golfbaan Spaarnwoude voor schade ontstaan door opgelopen letsel /dood als gevolg 

van het verblijf van spelers en derden op het Golfcomplex, veroorzaakt anders dan door opzet of grove 

schuld van de zijde van de Golfbaan. Individuele aansprakelijkheid voor schade door handelen of nalaten van 

een individuele persoon (functionaris) kan niet aan de Golfbaan worden toegerekend. Een ieder die zich op 

het Golfcomplex bevindt wordt geacht zich voldoende te hebben verzekerd voor wettelijke 

aansprakelijkheid, ziekte/ongevallen en schade aan eigendommen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2. Noch de Golfbaan, het Management, bestuursleden en/of personeel is wettelijk of anderszins 

aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging voor of tijdens het bespelen van de baan dan 

wel die is veroorzaakt door afwijking van de starttijd, om welke reden dan ook. 

25.3. Noch de Golfbaan, het Management,  bestuursleden en/of personeel kan wettelijk of anderszins 

verplicht worden tot, tegen gedeeltelijke of gehele terugbetaling, terugname van een reeds betaalde 

greenfee. 
 

Artikel 26 Procedure bij onweer 

•Ten tijde van- of 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 marshals 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 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 en tussen de green van C5 en de tee-box van C6.  

Op de A, B en F holes zijn geen schuilhutten, bij onweer dient u zo snel mogelijk naar het 

clubhuis/restaurant te gaan.  

 

Artikel 27 soorten sancties 

Bij overtreding van de regels kan het Management van de Golfbaan besluiten tot sanctioneren. 

Het Management kan de bevoegdheid tot sanctioneren ook delegeren aan anderen, onder andere aan 

een marshal. Er kunnen verschillende soorten sancties worden opgelegd: 

• Waarschuwing 

• Schorsing 

• Ontzegging tot spelen 

Bij herhaling van overtredingen zullen de sancties zwaarder zijn, te bepalen door het Management van de 

Golfbaan. 


