DE GOLF ETIQUETTE
De etiquette: de " goede manieren " van de golfer...
Onder deze rubriek worden alle voorschriften verzameld ivb met de gedragscode die
de echte golfer verondersteld wordt te respecteren. Deze voorschriften staan in het
voorwoord van het officiële Regelboekje. De regels van etiquette zijn in die zin
apart, dat de speler geen strafpunten krijgt als hij ze overtreedt. Toch zal de echte
golfer ze des te meer naleven en respecteren, want deze liggen aan de grondslag
van de aantrekkelijkheid van de sport, namelijk het respect voor de golfbaan en de
andere spelers.
Het is een universele gedragscode van de golfers, gestoeld op hoffelijkheid en
"savoir-vivre". Helaas, zal u misschien moeten constateren dat er toch nog golfers
zijn die deze regels met de voeten treden. U vindt ze misschien ongelikt en
onbeleefd, maar vaak is het door onwetendheid of vergetelheid dat ze zo lelijk in de
fout gaan. Misschien kan u wel tonen hoe het moet als een lichtend voorbeeld
Respecteer de Etiquette van de eerste dag van uw golfleven tot de allerlaatste. Geef
de mooie traditie door en leer de codes aan hen die ze vergeten of nog niet
kennen....

VEILIGHEID EN HOFFELIJKHEID :
Of het nu in een vriendschappelijke match of in competitie is, golfers spelen op
dezelfde baan, de ene flight na de andere, in flights van twee, drie of vier. In het
belang van iedereen, moet men een aantal zaken niet over het hoofd zien. :

Het gevaar
 speel nooit zolang de spelers voor u nog in het bereik zijn van uw verst mogelijke
slag. Wanneer een bal toch in de richting van andere spelers gaat roept u zo hard
mogelijk “FORE”. Indien u zelf FORE hoort roepen maakt u in zich zo klein
mogelijk en beschermt u uw hoofd met beide handen.
 als u oefenslagen (practice swings) uitvoert, let er dan op dat de mensen die u
omringen (en vooral zij die achter u staan en die u niet ziet) ver genoeg van u
verwijderd zijn, zodat zij het risico niet lopen om door uw club te worden geraakt
of door opvliegende aarde of steentjes.

Het snelle spel
U zal vlug merken dat het ontzettend vervelend is achter een partij te spelen die
bijzonder traag speelt... Probeer u daar dus zelf niet aan te bezondigen en zonder uw
"golfswing" te overhaasten kan u deze zaken in het oog houden :
 raak niet achterop bij de partij voor u, wanneer u meer dan een volledige hole
achterop geraakt op de voorgaande spelers wordt u als een langzame speler
beschouwd.
 verlaat onmiddellijk de green als u gedaan heeft met putten, en ga naar de
volgende afslagplaats waar u de scorekaart invult
 zorg ervoor dat u al bij uw bal bent en klaar om te slaan als het uw beurt is,
 vermijd veelvuldige (en vaak nutteloze) oefenswings,
 en als u uw bal zoekt die moeilijk vindbaar lijkt, laat dan onmiddellijk de volgende
partij door vooraleer de drie voorgeschreven minuten om zijn. De achterkomende
flight moet wel wachten tot de voorgaande flight teken geeft om voorbij te gaan.
 Wanneer u een flight doorgelaten hebt, dient u te wachten tot deze buiten bereik
is of de green verlaten heeft.

De hinder
Iedereen weet dat er voor het golfspel rust en sereniteit nodig is. Vermijd daarom, als
een andere speler zijn slag uitvoert :
 u te verplaatsen, te bewegen of te praten ,
 te dicht bij hem te staan, in de verlenging van zijn spellijn te gaan staan op de
green of achter hem wanneer hij speelt.

De voorrang
 Overal ter wereld hebben flights van twee spelers voorrang op een driebal of een
vierbal.
 Hoewel één speler alleen automatisch sneller zal gaan, heeft hij geen enkel
voorrangsrecht op de baan. Dit is waarschijnlijk een aanmoediging om met
andere personen samen te spelen.
 Een flight die achterop raakt bij de vorige, moet de flight die haar volgt, doorlaten.
 Een speler die de “eer” heeft dient de gelegenheid te krijgen zijn bal te spelen
vooraleer zijn tegenstander of “competitor” zijn bal opteet.

Een flight die de volgorde van de holes niet respecteert of geen volledige ronde
speelt, heeft geen enkel voorrangsrecht op de baan. De flight die een volledige ronde
speelt heeft altijd het recht de voorgaande flight die geen volledige ronde speelt
voorbij te gaan.

ZORG VOOR DE BAAN :
Een golfbaan is van nature kwetsbaar en moet goed beschermd worden. Vooral
omdat één van de principes van golf erin bestaat dat men de bal altijd moet spelen
"zoals hij ligt". Dus hoe minder het terrein er beschadigd bij ligt, hoe minder kans
men maakt de bal op een slechte ligging te vinden. Wees dus niet slordig op de
punten die hier worden aangehaald, want u loopt zelf het risico in een even slechte
situatie te komen als deze die u zelf uit nonchalance heeft achtergelaten.
- Op de baan
Plaggen (divots of graszoden) die u heeft losgeslagen tijdens uw swing, dient u terug
te plaatsen in de juiste richting, en effen te maken.
- Op de afslagplaatsen
Als u het werkelijk nodig acht om een oefenswing te maken (maar is dat echt wel
nodig ?) sla dan geen plaggen uit, beschadig de tee niet en probeer zoveel mogelijk
uw oefenswing uit te voeren buiten de zone van de afslagplaats.
- In de bunkers
Als u de bunker verlaat, dient u ALTIJD de sporen uit te wissen die u in het zand
achterliet, zelfs als er geen hark ligt.... Zoals u weet, moet u de bal altijd spelen van
de plaats waar hij ligt. U zal spoedig merken hoe onaangenaam het is uw bal terug te
vinden in een diepe voetafdruk die iemand achterliet in de bunker....
- Op de greens
De greens zijn de fijnste en meest kwetsbare gedeelten van de baan, die heel wat
zorg en onderhoud vereisen. Dat is nodig omdat de bal rechtuit moet rollen zonder
onvoorzien op te springen of af te wijken. Als u op de green komt, dient u altijd eerst
uw pitchmark (plaats van impact) van uw bal te zoeken en deze zo snel mogelijk met
uw pitch-fork te herstellen. Of heeft uw bal misschien geen pitchmark gemaakt ?...
Doe dan net als de professionals. Kijk eens goed rond u en herstel een aantal
andere pitchmarks die minder respectvolle of verstrooide spelers hebben
achtergelaten....
 Als u wacht op de green, vermijd dan op uw putter te leunen om geen lelijke
putten in de green te maken ...
 Sleep niet met uw voeten op de green, want de spikes van uw schoenen kunnen
de green lelijk beschadigen. Herstel ook altijd deze spike-marks.
 Houd u niet te dicht bij de hole zelf op om de randen hiervan niet te beschadigen
of te vervormen.
 Leg uw golfzak nooit op de green.
 Rijd nooit met uw golftrolley op de green, fringe of op de afslagplaats.
 Haal uw bal voorzichtig met de hand uit de hole en plaats de vlag correct terug in
de hole vooraleer de green te verlaten.

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET KLEDIJ EN TELEFOONS
Op oude golfgravures kan men zien hoe onze voorouders golf speelden met pak en
das, terwijl de dames golfden met lange wijde jurken... Actueel heeft de comfortabele
sportswear in bonte kleuren zich van de sportwereld meester gemaakt.
Ook in de golfsport is de mode mee geëvolueerd. Toch moet men in het golf de
universele dresscode respecteren (streng toegepast in de Angelsaksische landen)
die de dracht van jeans en tee-shirts zonder kraagje ten strengste verbiedt. Net zoals
ook het gebruik van de draagbare telefoons.

LOKALE VOORSCHRIFTEN
Als u in een andere club speelt, vraag naar de lokale voorschriften, bijvoorbeeld of
met buggies mag gereden worden. Vaak gelden daar speciale regels voor waar wel
en waar niet mag gereden worden. Deze regels moeten altijd nageleefd worden.

