
Regels par 3 baan 

 Zet je tas of golfkar (trolley) naast de afslag (tee) en niet erop 

en zet deze alvast in de richting van de volgende afslag (tee). 

 Maak je oefenswing op de afslagmatten. Het afslaan van de 

afslagmaten is ten alle tijden verplicht.  

 Leg overal op de baan na je slag de uitgeslagen plag terug 

en duw deze aan. Andere spelers willen ook graag een prettige 

ligging hebben en de baan blijft hierdoor in een goede conditie. 

 

 

 

 

 

 

 

 Repareer altijd je pitchmark en zo nodig die van anderen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Help je medespelers bij het zoeken naar de bal. Zoek niet langer 

dan 5 minuten. Laat zo nodig een volgende groep door.  

 

 Als een bal in de bunker ligt, loop dan vanaf de laagste kant en 

loop zo ook de bunker weer uit. 

 Hark de bunker aan nadat je hebt geslagen. Hark alle 

voetstappen weg, zo nodig ook van anderen.  

 Verlaat na het uitholen direct de green. Noteer je score op de 

volgende afslag (tee). 

 

 Sla niet af als je een speler kunt raken. 

 Als je bal afzwaait in de richting van een andere speler, roep dan 

luid en duidelijk: FORE! 

 Wordt er FORE! geroepen, kijk dan niet om je heen maar buk 

meteen voor de aankomende bal. 

 Kijk mee vanaf een veilige plaats naar de slag van de 

medespeler. 

 

 Bij onweer is het belangrijk dat u de 10 seconden regel 

respecteert. Verlaat tijdig de golfbaan om te schuilen in het 

clubhuis of een schuilhut. Verlaat je schuilplaats niet, zolang je 

niet meer dan 10 seconden telt tussen bliksem en donder. 

 Indien u slechts 5 seconden telt tussen bliksem en donder en u 

geen schuilplaats vindt…. In deze situatie dient u de hurkzit aan 

te nemen. Maak het contact met de grond zo klein mogelijk en 

hurk neer met uw voeten tegen elkaar. 

 Bij het verlaten van de baan, laat je jouw golftas en/of golfkar 

staan en laat je de bal liggen waar deze ligt na je laatste slag 

 

 De Zeeuwsche is niet verantwoordelijk voor uw veiligheid en uw 

bezittingen. 

Telefoonnummer: 0118 56 74 90 
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