Spelers informatie
Algemeen:
• Op de oprijlaan is de maximum toegestane snelheid 30 km
per uur. Gelieve uw auto te parkeren op het parkeerterrein.
• Informatie omtrent wedstrijden, pinpositie, tee sluitingen
en werkzaamheden aan de baan, staat vermeld op de
informatieborden aan de zijgevel van het clubgebouw en op de
website.
• De NNG&CC kent in principe geen
starttijden. Bezoekers moeten telefonisch
informeren op welke tijd van de dag er
gespeeld kan worden en dan geldt: -golfbal
in de ballenspiraal: “wie het eerst komt die het eerst
maalt”.
• Leden, hun gasten en greenfeespelers dienen zich te houden
aan de “richtlijnen voor kleding” van de NNG&CC. (zie mededelingen bord)
• Elke speler dient met een eigen uitrusting te spelen en een
pitchfork bij zich te hebben.
• Voor groepen van 20 personen of
meer moet men starttijd reserveren in overleg
met het secretariaat volgens bepaalde,
schriftelijk vast te leggen, voorwaarden.
• Voor het bespelen van de baan is tenminste
handicap 54 vereist.
• Baby’s zijn niet toegestaan op de baan, noch in kinderwagen,
draagzak of Maxi-Cosi; het is voorts niet de bedoeling dat
kinderen beneden de 6 jaar op de baan lopen of zonder
begeleiding in het clubhuis aanwezig zijn.
• Honden zijn op de baan en in het clubhuis niet toegestaan.
Greenfeespelers:
• Greenfee spelers zijn altijd welkom op onze baan, mits
in bezit van minimaal hcp 54. Uiteraard houdt iedereen zich aan
etiquetteregels en gangbare kledingvoorschriften.
• De geldende regels voor introductie: zie Huishoudelijk
Reglement - Artikel 4 - te vinden op de website www.nngcc.nl.
• Greenfeespelers gelieve zich te melden bij de Receptie. Indien
daar niemand aanwezig is kunt u zich melden aan de bar.
De greenfeekaart svp zichtbaar aan de tas bevestigen.
Clubhuis:
• Het gebruik van een mobiel in het clubhuis graag
uitsluitend in de gang/hal.
• Het clubhuis is rookvrij.
Golfbaan
In de baan is het gebruik van een mobiel alleen in
noodgeval toegestaan. In de baan moet het geluid uit staan.
• Driving range ballen mogen niet gebruikt worden in de baan.
• Start op de eerste hole, tenzij u toestemming van Receptie of
Marshal heeft om vanaf H.10 te starten.
• Start uw ronde pas als de flight voor u op de green is.
• Starten vanaf H.10 kan alleen indien er op H.9 geen spelers zijn die door willen
spelen.
• Het lidmaatschapslabel dient duidelijk zichtbaar bevestigd
te zijn.
• Aanwijzingen van secretariaat, Marshal of bestuur vertegenwoordigers, ook betreffende de
toegestane grootte van een partij, dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
• Marshals kunnen corrigerend optreden en kunnen u aanspreken op uw gedrag of speeltempo.
• U wordt verzocht voortdurend attent te zijn op uw eigen

speeltempo en door te laten c.q. de groep op te splitsen als
omstandigheden daarom vragen.
Voorrang baanpersoneel
• Baanpersoneel, werkzaam op de baan, heeft altijd voorrang.
Indien de speler een deel van de baan (tee/fairway/
green) nadert waarop het baanpersoneel op dat moment
werkzaamheden verricht, wordt de speler geacht te wachten
totdat het baanpersoneel een teken geeft dat doorgespeeld kan
worden.
• Zwaailicht aan? NIET slaan!

