Veel gestelde vragen – Gedragscode

? Wat is de Gedragscode
Hieronder verstaan we alle aanwijzingen voor het gedrag van een
golfspeler ten opzichte van zijn medespeler(s) en het terrein waarop hij
speelt.
In een ander, wat stoffig woord ”etiquette” of “wellevendheid”.
Vandaag spreken we van respect voor de anderen, de regels en het
terrein.
Golf Vlaanderen heeft daartoe recent 3 affiches uitgebracht die :
samenvatten wat fairplay betekent klik hier
Samengevat :`

NIET

- Vloeken / luidop krachttermen roepen
- Met clubs gooien of ermee slaan op iets anders dan de bal
- Uw medespelers storen in zijn slagroutine door bewegingen of
stemgebruik

WEL
- speel vlot : stappen ipv slenteren, de flight voor u volgen,
vluggere flights doorlaten (dit creëert een comfortabeler
gevoel, zowel voor de flight die je doorlaat als voor je eigen
flight!)
NB: het is geen schande om een flight door te laten, in
tegendeel : het getuigt van kennis (en toepassing) van
de etiquette op de baan.
- juist tellen : geef na elke bal die je hebt uitgeholed, spontaan je
getelde aantal slagen aan je marker door
- ballen helpen zoeken van medespelers
- de vlucht van de bal van uw medespeler mee volgen
- je bal opnemen als je geen (stableford) punten meer kunt halen
op de hole
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wat zorg voor de baan inhoudt klik hier
Bekijk ook de video onder
https://www.golf.nl/nieuws/2018/mei/2005-etiquette-zorg-voor-de-golfbaan
wat sneller spelen kan helpen kun je hier vinden
Tip 1: Golf is een sport, dus doorstappen is de boodschap
Tip 2: Speel ready golf. Altijd klaar gaan staan aan je eigen tee maar hou
wel je veiligheid in de gaten. Wees steeds speelklaar wanneer het jouw
beurt is om te spelen.
Tip 3: In de mate van het mogelijke zal je eerst je eigen bal spelen en dan
pas helpen zoeken.
Tip 4: Ga zo weinig mogelijk terug.
Hou je clubs binnen handbereik en plaats je tas in functie van de
volgende hole.
Scores worden op de volgende tee opgeschreven, niet op de green
Speel een provisionele bal zodra je vermoedt dat je bal verloren kan
zijn.
Tip 5: Hou rekening met je medespelers
Raap je bal op als je niet meer kunt scoren, behalve in strokeplay. Help
mekaar door bijvoorbeeld de bunker te harken of een trolley mee te
nemen.
Tip 6: Altijd naar de partij voor je kijken: niet denken dat je spelritme goed
zit door naar de partij achter je te kijken.

Download onder punt 11.1 de tips van Winge G&CC via
https://wingegolf.be/members/club/

? Zijn er voorschriften inzake kledij
Jazeker! Algemeen geldt voor het clubhuis en de baan de regel
voor de dames
Een rok of korte rok met geïntegreerde shorts, golfbroek,
golf short, polo met kraag met of zonder mouwen, kousen verplicht,
golfschoenen of golflaarsjes met soft spikes, golfpet met klip naar
voren of golfhoed.
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voor de heren
Polo met kraag en mouwen, golfbroek of 3/4 broek, liefst
met riem, bermuda (tot max. 10 cm boven de knie), kousen of sokken
verplicht, golfschoenen of golfbotten met soft spikes, golfpet met
klip naar voren of golfhoed. De polo wordt in de broek gedragen.

In het clubhuis enkel met PROPERE schoenen
Bij de prijsuitreiking : zie info die bij elke wedstrijd wordt
meegedeeld. Kan golfkledij zijn, maar meestal sportkledij en soms ook
“stadskledij”.
Bij thuiswedstrijden met andere clubs of op verplaatsing naar
andere clubs, interclub- of NO-wedstrijden : steeds in clubuniform van
Winge G&CC

? Hoe ziet het clubuniform eruit
Zoals hier afgebeeld. Of met beige bermuda en voor de dames kan
ook de beige rok.
Polo donkerblauw met logo Winge G&CC, met of zonder de
lichtgrijze pull of slipover.
Polo’s andere dan donkerblauw, zelfs al zijn ze voorzien van een
vermelding “Winge” gelden NIET als clubuniform.

? Wanneer moet ik in uniform aantreden
Bij thuiswedstrijden met andere clubs of op verplaatsing naar
andere clubs, interclub- of NO-wedstrijden : steeds in clubuniform van
Winge G&CC
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? Mag ik met mijn clubs gooien
Neen, natuurlijk niet. Elke overdreven uitbarsting van ontgoocheling
of woede is uit ten boze. Luid schreeuwen (tenzij bij gevaar), vloeken (ook
in andere talen), telefoneren, kortom alles wat de rust en de concentratie
kan storen, laten we achterwege. Zie verder onder “? Wat bij
overtredingen”.

? Neary of leary : mag ik mijn naam op het bordje schrijven
Ja, wanneer je bal dichter bij de hole ligt dan het plaatje. En
wanneer je zeker naar de prijsuitreiking komt.

? Moet ik naar de prijsuitreiking
Neen, dat is niet verplicht, maar wel gewenst.
Aanwezigheid is zeker nodig indien je je naam op het plaatje van
Nearset of Leary hebt geschreven. Daar staan straffen op !
Zie verder onder “? Wat bij overtredingen”.
Elke speler is verplicht op zijn scorekaart te noteren of hij, ja dan neen, op de
prijsuitreiking zal aanwezig zijn.

? Wat bij overtredingen
In het Reglement van Interne Orde staan onder Art. 17 de sancties
en hun toepassing opgelijst. Die werden verduidelijkt in de Gedragscode
van de club.






Onaanvaardbaar gedrag
Geen zorg dragen voor de baan : de speler wordt geacht de bunkers
behoorlijk te harken na eruit gespeeld te hebben, zijn of haar divots
terug te plaatsen en zijn of haar pitchmarks te herstellen.
Onaanvaardbaar taalgebruik tegenover andere spelers,
toeschouwers, vrijwilligers, baanpersoneel en andere personen.
Respectloos gedrag tegenover andere spelers, toeschouwers,
vrijwilligers, baanpersoneel en andere personen.
Misbruik van clubs of de baan, zoals het opzettelijk gooien of
beschadigen van clubs of beschadigingen aanbrengen aan de baan
of andere infrastructuur van de club.
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Elke speler wordt geacht de principes van ready golf (zie ad valvas/
website) te hanteren. We rekenen op de goede wil van de speler om
dit actief toe te passen.
Van de spelers wordt verwacht dat zij inbreuken tegen de
gedragscode de dag zelf melden aan het secretariaat of captain.
Straf voor inbreuk op de bepalingen van de gedragscode
Eerste inbreuk : waarschuwing
Tweede inbreuk : een schorsing van 2 weken voor alle deelnames
aan wedstrijden vanaf de volgende maandag.
Derde inbreuk : een schorsing van 4 weken voor alle deelnames aan
wedstrijden vanaf de volgende maandag
Vierde inbreuk : een schorsing van 6 weken voor alle deelnames aan
wedstrijden vanaf de volgende maandag
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