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____________________________________________________________    

Rinkven Charter 

Waarden van Rinkven 

In dit charter wensen we stile te staan bij de waarden waarvoor onze club wil staan.  

Het spreekt voor zich dat de leden en hun beleving van de golfsport hierbij op de 

eerste plaats komen. In een club van circa 1.500 leden van diverse nationaliteiten en 

leeftijden, is het niet evident om aan ieders wensen te voldoen. Vandaar dat respect 

voor elkaar, de golfbaan en de golfsport van enorm belang is om dit doel te bereiken.  

Wat betreft de golfsport heeft St Andrews ons geholpen door de u welbekende golf- 

en etiquetteregels, waarop het hele golfspel gebaseerd is, op te stellen. Golf is een 

gentlemen’s sport: fairplay en een correct sportief gedrag zijn een must. 

Respect voor elkaar is minder gemakkelijk in regels te vertalen. Zonder hierbij het label 

‘elitaire club’ na te streven, zouden wij de leden willen oproepen om van Rinkven een 

stijlvolle golfclub te maken. Dit laatste impliceert dat iedereen kennis heeft van de 

correcte golfkledij, het juiste gedrag op het terrein alsook het nodige respect voor 

personeel, greenkeepers, marshalls en vrijwilligers.  

Om voor iedereen klaarheid te scheppen met betrekking tot de stijl die Rinkven 

nastreeft, hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste vuistregels 

hieromtrent. 

Etiquette 

Zowel op als buiten de baan dient men deftig gekleed te zijn: 

Algemeen :  

Wat betreft golfschoenen zijn zowel softspikes als steel spikes (niet in clubhuis) 

toegelaten, tenzij een tijdelijke ‘local rule’ geldt. 

Jeans is toegelaten op voorwaarde dat deze in onberispelijke staat is d.w.z. niet 

gescheurd of uitgerafeld. 

Outings en interclubwedstrijden dienen steeds gespeeld te worden in het clubuniform. 

 

Dames: 

Polo met of zonder mouwen. T-shirt met korte of lange mouwen. 

Pantalon, bermuda, golfshorts, skorts of broekrok (2/3 van bovenbeen bedekt).  

Geen T-shirt zonder mouwen of topjes, geen leggings. 
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Heren:  

Hemd of polo met kraag en mouwen. Kraag verplicht ! 

Pantalon of bermuda (2/3 van bovenbeen bedekt). 

Geen T-shirt.  Geen gymshorts of cut-offs. 

Juniors :  

Specifiek voor de jeugd zijn volgende uitzonderingen toegelaten: 

 Voor de meisjes dient bij shorts of broekrok slechts 1/3 van het bovenbeen 

bedekt te zijn en is een T-shirt zonder mouwen toegelaten. 

 Voor de jongens is een short toegelaten die slechts 1/3 van het bovenbeen 

bedekt (geen zwem- of strandshort) en T-shirt met mouwen. 

Geen zichtbaar ondergoed, kousen verplicht. 

Traag spel vermijden: 

Algemeen dient traag spel vermeden te worden en dient een snellere flight tijdig 

doorgelaten te worden. 

In geval van traag spel, waarbij flights opgehouden worden, wordt de procedure van de 

Hard Card van de KBGF, versie 2012 gevolgd (punt 8.C “Pace of Play”), wat kan leiden 

tot strafslagen en zelfs diskwalificatie. 

Respecteer de voorrangsregels op het terrein: 

Algemeen heeft een 3-bal heeft voorrang op een 4-bal en heeft een 4-bal voorrang op 

een 2-bal en single.  

Flights die 18 holes spelen, hebben op de back nine altijd voorrang op spelers die op 

hole 10 vertrokken zijn. Een 4–bal mag enkel starten op hole 1 en niet op hole 10, tenzij 

mits toelating van de marshall en/of caddymasters. 

Hou voldoende afstand van greens en tees: 

Respecteer met buggies en trolleys steeds de witte lijnen en blijf minstens 10 meter van 

greens en tee-boxen.  

Volg de aangeduide looproutes. 

Gebruik GSM: 

Er is een verbod op het gebruik van de GSM tijdens wedstrijden. Buiten wedstrijden is 

het gebruik van GSM wel toegestaan echter zonder anderen te hinderen. 

Uitzonderingen zijn ook toegestaan conform de Hard Card van de KBGF. 

Voorrang terreinpersoneel: 

Terreinpersoneel heeft steeds voorrang: wacht op hun teken om verder te spelen. 
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Gebruik practiceballen: 

Practiceballen mogen enkel gebruikt worden op de driving range. 

Het is verboden met practiceballen te spelen op het terrein en te oefenen op de 

putting green, chipping green en approach green. 

Op de practicefaciliteiten gelden dezelfde etiquette voorschriften (Kledij, GSM,…). 

 

Respect voor het terrein:  

Herstel pitchmarks  

Divots terugplaatsen (behalve op de tee-box). 

Geen oefenswing op de Tee-box. 

Beschadig de cups niet ! 

Rokers: gooi geen peuken op het terrein. 

Bunkers betreden en verlaten langs de laagste zijde om beschadiging te vermijden. 

Na harken van bunkers hark terugleggen in de bunker in de lengterichting van de hole. 

 


