
 

 
Uitgangspunt 

Het baanreglement van Hooge Graven Golfclub Ommen heeft als doel de capaciteit van de baan zo 

eerlijk mogelijk te verdelen en zo efficiënt mogelijk te benutten. De belangen van de leden staan 

hierbij centraal. Het streven is om een balans te vinden tussen de wensen van de leden onderling (bv 

wedstrijdspelenden en anderen) en tussen die van leden en gastspelers. 

 
Regels 

□ Algemeen 

o Afwijkingen van de door het bestuur vastgestelde regels dienen vooraf met het bestuur 

besproken en door het bestuur goedgekeurd te worden; 

o NGF etiquetteregels en local rules moeten in acht worden genomen; 

o Alle spelers in de baan hebben een starttijd geboekt en zich persoonlijk met naam 

aangemeld via de monitor, het secretariaat of de caddiemaster, zodat caddiemasters en 

marshals een actueel overzicht hebben van de baanbezetting. Wel reserveren, maar niet 

spelen (zgn. no show) wordt in kaart gebracht; no show wordt gemeld aan de betreffende 

speler(s) en bij meer dan vier keer no show kunnen sancties opgelegd worden; 

o Er kan om de zes minuten een starttijd worden geboekt; voor de eerste negen holes 

wordt een doorlooptijd van 2 uur aangehouden, voor hole 10 t/m 18, 2 uur en 18 

minuten; 

o Op hole 10 geldt de op de sticker vermelde tijd voor spelers die van hole 9 komen. Er wordt, in 

geval de spelers komend van hole 9 te vroeg arriveren, in goed overleg geritst met spelers die 

op hole 10 beginnen; 

o Alle spelers worden geacht af te slaan vanaf de afslagplaats overeenkomstig hun gemiddelde 

afslaglengte. Kies de kleur die hierop is afgestemd, deze staat vermeld op de scorekaart.  

o Bij het reserveren van groepen deelt het secretariaat mee dat Hooge Graven een goede 

doorstroming in de baan belangrijk vindt. Dat betekent: spelers slaan af van de bij hun 

slaglengte passende afslagplaats, bij voorkeur maximaal drie spelers per flight, minimale 

clubhandicap 54. De caddiemasters wijzen hierop bij de afgifte van de greenfeekaart, zodat 

marshals daarnaar kunnen verwijzen; 

o Vierballen zijn toegestaan en worden gemeld bij de caddiemaster; hiervoor worden (m.u.v. 

foursomewedstrijden zoals Matchplay during the Season) twee starttijden geboekt en wordt 

op de eerste tijd gestart. Als een vierbal aansluiting met de flight ervoor verliest (d.w.z. de 

voorliggende hole is niet bezet en achter de vierbal dreigt opstopping), moet de vierbal hun 

speeltempo opvoeren,  zich opsplitsen of een hole overslaan en hiermee niet wachten tot de 

marshal dit signaleert; 

o Groepen kunnen in principe alleen een starttijd boeken voor het individuele greenfeetarief. 

Indien men een halve shotgun wenst, is dat baanverhuur en geldt het tarief voor 

baanverhuur; 

o Bij een halve shotgun (vanaf 2019: 9 holes) wordt de indeling van de flights van achteren 

opgebouwd: hole 18-17-16 etc. en na vulling van alle holes wordt weer begonnen vanuit de 

laatste hole 18 terug; op deze manier is de baan eerder beschikbaar; 

o Als er bij een shotgunwedstrijd minder dan 20 deelnemers zijn, wordt de halve shotgun 

omgezet naar een hole 1-start of een start op twee holes (hole 1 en hole 10); 

o Spelers worden geacht tenminste 5 minuten vóór de gereserveerde starttijd op de 

betreffende tee aanwezig te zijn en op tijd te vertrekken. 

o Doorlaatregels moeten door flights in principe zelf worden gehandhaafd, dus niet wachten 

tot de marshal hiertoe opdracht geeft; 

o Voor Matchplay during the Season gelden de normale regels ten aanzien van etiquette en 

doorlaten. Het vlaggetje is een aandachtsteken, maar geeft geen rechten; 

o Specifieke Hooge Graven regels met betrekking tot looppaden en routes voor handicarts 

moeten worden nageleefd. Door het gebruik van GPS worden gebruikers van handicarts erop 

geattendeerd dat zij de toegestane route verlaten; 

o Indien een flight wordt ingehaald door de eerste flight van een door de wedstrijdcommissie 

georganiseerde wedstrijd, dient deze flight ofwel de baan direct te verlaten, ofwel, indien mogelijk, 
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de betreffende hole over te slaan en direct door te gaan naar de volgende hole om zo de 

wedstrijd ruim voor te blijven; 

o Een flight die niet deelneemt aan een door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd en 

inloopt op de laatste flight van een door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd, 

heeft geen recht op doorlaten; 

o Per weekdag geldt het voor die dag vastgestelde beleid. 

 
□ Maandag 

o De maandagochtend tot 13.00 uur is beschikbaar voor leden. Incidenteel kunnen groepen 

voor 13.00 uur starten. Alleen het secretariaat kan deze reservering boeken. Als er op de 

voorafgaande vrijdag op bepaalde tijdstippen geen ledenboekingen voor de maandagochtend 

zijn, dan kunnen de caddiemasters gastspelers voor deze tijden inboeken.  

o De businessclub heeft het speelrecht, maximaal 4x per jaar vanaf 14.00 uur,halve shotgun 

(hole 10 t/m 18), bij voldoende deelname. 

o  

□ Dinsdag 

o De Ladybirds starten om 10.00 uur (tijdens het winterseizoen 10.30 uur), halve shotgun (hole 10 

t/m 18), 2- of 3-bal, bij een 2-bal maximaal 40 en bij een 3-bal maximaal 60 deelnemers; 

o De normale etiquetteregels (o.a. doorlaten) gelden ook voor achteroplopende andere 

flights; 

o Er is een buffer van 2 x 6 minuten voor en achter de Ladybirds; 

o Maximaal twee keer per seizoen baanverhuur, waarbij de dames niet spelen; dit wordt tijdig 
bekend gemaakt aan de Ladybirds 

o Maximaal twee keer per seizoen hele shotgun voor Ladybirds met gasten; 

 
□ Woensdag 

o Tijdens Hooge Herencompetitie over 12 holes is hole 1 gesloten van 17.00 tot maximaal 18.00 

uur en hole 10 gesloten op 17.16 en 17.24 uur; starten in 2- of 3-ballen; 

o Maximaal drie keer per seizoen baanverhuur vanaf 13.00 uur. Hooge Heren starten dan vanaf 

18.00 uur. 

 
□ Donderdag 

o Eagles starten om 10.00 uur (tijdens het winterseizoen 11.00 uur), halve shotgun (hole 10 t/m 

18), 2- of 3-ballen; bij een 2-bal maximaal 40 en bij 3-bal maximaal 60 deelnemers; 

o De normale etiquette regels (o.a. doorlaten) gelden ook voor achteroplopende andere 

flights; 

o Er is een buffer van 2 x 6 minuten voor en achter de Eagles; 

o Maximaal twee keer per seizoen baanverhuur, waarbij de Eagles niet spelen; dit wordt tijdig 
bekend gemaakt aan de Eagles 

o Maximaal twee keer per seizoen hele shotgun voor Eagles met gasten; 

o Jofferscompetitie over 12 holes, hole 1 gesloten van 17.00 tot maximaal 17.40 uur; 

o Bij voorkeur starten in 3 ballen; 

o Maximaal drie keer per seizoen baanverhuur vanaf 13.00 uur; De Joffers starten dan vanaf 18.00 
uur. 

 
□ Vrijdag 

o Maximaal tien keer per seizoen baanverhuur (hele of halve shotgun) van 13.00 tot 18.00 uur; 

de instuif vervalt dan. Dit moet duidelijk worden aangekondigd op de website. 

 
□ Zaterdag en zondag 

o Tenminste een weekend per maand zijn er het hele weekend geen wedstrijden ingepland; 

o Tenminste twee zondagen per maand zijn er geen wedstrijden ingepland; 

o Qualifying (Q-)wedstrijden starten op hole 1 bij voorkeur als 3-bal. Voor wedstrijden worden de 
starttijden in overleg met het bestuur vastgesteld. 

o Voor Q-wedstrijden wordt een buffer voor en achter van 3 x 6 minuten aangehouden; voor 
gezelligheidswedstrijden van 2 x 6 minuten. 

o Geen baansluitingen m.u.v. twee keer clubkampioenschappen, drie keer voorronden nationale 
wedstrijden en door het bestuur vastgestelde wedstrijden. 

 


