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REGELS EN ETIQUETTE 
 
  
Onverminderd de toepassing van het Rinkven Charter en het Tuchtreglement, gelden voor 
de jeugd bijkomend volgende specifieke regels: 
  
  
Etiquette tijdens de jeugdlessen:   
  
* Wees 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig.   
* Verzamelen voor de les op de practice.   
* Tijdens de les wordt er aandachtig geluisterd naar de pro's.   
* Gsm en smartphones worden niet getolereerd tijdens de lessen.   
* Het drinken van water of energiedranken is toegestaan, maar snoep hoort niet thuis in de 
les.   
* Ook toilet bezoek is enkel bij uitzondering en met toestemming van de pro's mogelijk 
tijdens de les.   
  
  
  
Veiligheid:   
 
* Controleer altijd of er niemand in uw buurt staat vooraleer een swing te maken. Swing niet 
wanneer dit het geval is.   
* Sta nooit voor of achter iemand die een club zwaait.  Bewaar een afstand van minimum 3 
meter 
* Doe nooit een oefenswing in de richting van waar iemand staat. U zou per ongeluk een 
kiezelsteen of iets dergelijks kunnen wegslaan die iemand kan kwetsen of verwonden.   
 * Wacht tot de groep voor u volledig buiten bereik is alvorens uw slag te spelen. Als u denkt 
dat uw bal iemand toevallig kan raken, waarschuw hen door “Fore” te roepen!   
* Als u iemand “Fore” hoort roepen, buk je dan onmiddellijk en bescherm je hoofd.   
  
  
Zorg voor de baan:   
 
* Draag golfschoenen of tennisschoenen.   
* Plaats “divots” terug. Divots zijn de stukken gras die je uit de grond slaat tijdens het maken 
van een swing.   
* probeer geen divots te slaan tijdens een oefenswing. Oefenswings op de tee-box zijn 
verboden.   
* Plaats je golftas op de juiste plaats (bvb; op weg naar de volgende hole) en nooit in een 
hindernis.   
* Hark het zand in de bunker na uw slag zodat er geen sporen zijn van uw slag of voeten.   
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* Let op bij het betreden van de green dat je niet met je voeten over het gras schuift en de 
green niet beschadigt.   
* Herstel het gaatje dat door de landing van de bal op de green wordt gemaakt (pitchmark) 
met een pitchfork (moet je steeds op zak hebben).   
  
  
  
Hoffelijkheid:   
 
* Sta stil en maak geen lawaai wanneer iemand een bal slaat.   
* Schreeuw niet en maak geen lawaai aangezien er andere spelersgroepen in uw buurt 
kunnen zijn.   
* Volg de spelersgroep voor je zodat de spelersgroep achter je niet wordt opgehouden.   
* Als er slechts één groep achter u is en ze spelen sneller dan u, geef ze dan een teken dat ze 
je mogen voorbij spelen.   
* Stap op de green altijd achter de bal, niet tussen de bal en de hole, ook niet van de 
medespelers.   
* Stap door in de baan en probeer het aantal oefenswings te beperken tot 1.   
 
Jeugdspelers die deze hoffelijkheidsregels leren en toepassen zullen niet alleen meer van het 
spel genieten, maar zullen ook ondervinden dat ze meer gerespecteerd en verwelkomd 
worden door volwassen spelers op de baan.   
  
  
 
Sancties:   
 
De Pro’s zien toe op een strikte naleving van het reglement ‘etiquette tijdens de jeugdlessen’ 
en de handhaving van de orde tijdens de lessen.   
 
Indien de regels niet worden gerespecteerd zullen volgende maatregelen worden 
getroffen:   
- Eerste overtreding: waarschuwing   
- Tweede overtreding: onmiddellijke verwijdering uit de les. Ouders worden via mail door de 
Jeugdcaptain van het feit in kennis gesteld.   
 
Van zodra iemand twee maal uit de les werd gezet is de junior niet meer welkom op de 
resterende lessen van het lopende seizoen.  
 
Het volgend seizoen kan het jeugdlid weer inschrijven voor de jeugdwerking.  

 

Een en ander geldt onverminderd de toepassing van het Tuchtreglement. 

 

 

 


