Huishoudelijk reglement

Op golfbaan Catharinenburg zijn diverse regels van toepassing.
Om gebruik te mogen maken van faciliteiten op golfbaan
Catharinenburg geldt: vooraf betalen en daarna staat het
u vrij om gebruik te maken van de faciliteiten.
Om uw green fee te kunnen kopen staat er bij de ingang
van het clubhuis een green fee automaat waar u met uw
pin pas een green fee voor alle faciliteiten kan kopen.

Wij vragen u wel om na het voldoen van de green fee,
deze te laten controleren door het personeel in de
golfshop. Wanneer er niemand aanwezig is kunt u het
onderste strookje in de brievenbus aan de wand van de
golfshop deponeren. Bevestig uw green fee kaart goed
zichtbaar aan uw tas, zodat wij u tijdens een controle
niet hoeven te storen.

Op golfbaan Catharinenburg hanteren wij een dresscode.
Heren:
• Polo, sweatshirt, windbreaker of trui: lange of korte
mouw, een kraag is verplicht
• Lange broek of bermuda met pijpen tot op de knie
• Sokken zijn verplicht
• Gesloten golfschoenen of golflaarzen

Dames:
• Polo (mouwloos, korte of lange mouw) sweatshirt
windbreaker of trui, een kraag is verplicht
• Lange broek of bermuda/broekrok met pijpen tot op
de knie
• Sokken zijn verplicht
• Gesloten golfschoenen of golflaarzen

... en in het clubhuis: petten of hoeden af!
Voor de 18 holes par 72 baan, par-3 baan en de oefengreens geldt het volgende:
• Om de 18 holes par 72 baan te mogen bespelen, is
minimaal baanpermissie of GVB verreist
• De 18-holes par-3 baan kunt u zonder ervaring al
bespelen
• Golfschoenen zijn verplicht (alleen soft spikes)
• Starten op hole 1 (bij drukte is er ook de mogelijkheid
voor het starten op hole 10, dit alleen in overleg met de
caddymaster)
• Maximaal één flight op de teebox
• Speel volgens de vaste volgorde van de holes
• Geen oefenslagen op de teebox
• Geen trolley’s op de teebox, green of apron
• Met een trolley minimaal 5 meter afstand houden van
greens en bunkers

• Niet met een trolley tussen de green en de bunker
lopen
• Pitchfork op verzoek van de marshall kunnen tonen
• Repareer altijd de pitchmark op de green
• Het is verboden de oevers te betreden
• Hark de bunker na gebruik aan
• Zwaai tijdig door
• Het baanpersoneel heeft altijd voorrang
• Gebruik geen driving range ballen door de baan
• Roep tijdig ”fore”
Voor de driving range geldt het volgende:
• Geen ballen van het gras rapen
• Niet vanaf het gras slaan

Tarieven
Kijk voor de tarieven op het speciale tarievenblad.
Starten
Reserveren van starttijden is op golfbaan Catharinenburg
niet mogelijk. De volgorde van starten wordt bepaald
door uw bal in de startspiraal bij hole 1. Als u van plan
bent om te gaan spelen adviseren wij u om op onze
website www.catharinenburg.nl te kijken of er geen
evenement gepland staat.

Start altijd op hole 1 (bij drukte is er ook de mogelijkheid
voor het starten op hole 10, dit alleen in overleg met en
met toestemming van de caddymaster).

Wij wensen u veel plezier op onze baan,
Team Catharinenburg
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