
GEBRUIKSREGLEMENT DE HOGE DIJK

•  Voor 4-bal maximale speeltijd 2.10 uur 
voor 9 holes.

•  Voor 4-bal maximale speeltijd 2.00 uur  
op Abcoudebaan 9 holes.

•  Alle afstandsmarkeringen zijn gerekend 
tot midden van de green.

•   Gebruik mobiele telefoon alleen toege-
staan voor afstandmeting en ingave score.

•   In de baan hebben baanpersoneel en 
marshals altijd voorrang. Hun aanwijzin-
gen dienen strikt te worden opgevolgd.

•  Ga zorgvuldig om met de golfbaan en 
breng geen schade toe. Maak geen 
oefenswing op de tee en rijd niet met golf-
karren op de tee, green en de voorgreen.

•  Leg plaggen terug, hark bunkers aan, leg 
hark na gebruik op steun in bunker, 
repareer pitchmarks, respecteer afzettin-
gen en volg richtingaanduidingen.

•   Zorg voor vlotte doorstroming en voorkom 
irritatie met de flights voor en achter u.  
Houd aansluiting met de flight voor u.

•  Langzame flights moeten snellere flights 
laten passeren.

•  Iedere speler dient te beschikken over een 
eigen golftas en over een eigen golfset.

•  Het is niet toegestaan te spelen met 
driving range ballen.

•  Speel in bij de golfsport behorende 
kleding. Sportschoenen en golfschoenen 
met soft spikes zijn toegestaan.

•  Gebruikers van golfbaan De Hoge Dijk zijn 
aansprakelijk voor alle schade, van welke 
aard ook, die door toedoen of nalatigheid 
van henzelf of van degenen voor wie zij 
aansprakelijk zijn, worden veroorzaakt.

•  De directie stelt zich op generlei wijze 
aansprakelijk voor schade, verlies of 
diefstal van goederen van gebruikers.
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bruto / netto

*Tee kleur aankruisen

stableford Speler:  Code:

Competitie:  EGA hcp:

Datum: Tijd: Playing hcp:

Abcoudebaan negen holes
Het greenfee tarief voor de Abcoudebaan is gebaseerd op het spelen van negen holes.

Hole Geel Rood Oranje par SI Speler 0 Marker

1 117 117 117 3 15

2 318 280 229 4 3

3 284 240 189 4 7

4 257 201 201 4 5

5 150 139 135 3 9

6 132 117 110 3 13

7 112 112 85 3 17

8 302 253 230 4 1

9 122 110 103 3 11

Total 1794 1569 1399 31

TEE* pl hcp

*TEE kleur aankruisen Score

Marker:

Code:                                EGA hcp:

Handtekening:

Handtekening speler:

Abcoudebaan achttien holes

Hole Geel Rood Oranje par SI Speler 0 Marker

10 111 111 111 3 16

11 318 280 229 4 4

12 284 240 189 4 8

13 257 201 201 4 6

14 150 139 135 3 10

15 132 117 110 3 14

16 112 112 85 3 18

17 302 253 230 4 2

18 122 110 103 3 12

in 1788 1563 1393 31

out 1794 1569 1399 31

Total 3582 3132 2792 62

TEE* pl hcp

*TEE kleur aankruisen Score

Reserveringen:
0294 281 241 of www.dehogedijk.nl
e-mail: info@dehogedijk.nl
Olympus: www.olympusgolf.nl
Brasserie:  0294 284 281
Golfschool: 0294 288 142 www.golfles.net

PLAATSELIJKE REGELS (LOCAL RULES)

Buiten De Baan (Out Of Bounds):
• Aangegeven met witte palen.

Grond In Bewerking ‘GUR’:
•  Aangegeven met bordjes ‘GUR’, blauwe 

paaltjes eventueel in combinatie met witte 
lijnen op de grond.

•  Wintergreens (als de zomergreens open zijn) 
en afwateringssleuven zijn ‘GUR’.

•  Indien er sprake is van belemmering (Regel 
25-1a) door ‘GUR’, is de speler verplicht die 
belemmering  te ontwijken volgens Regel 
25-1b.

Jonge aanplant:
•  Jonge aanplant gemerkt met blauw lintje en 

aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. In-
dien er sprake is van belemmering (zie Regel 
24-2a) is de speler verplicht de belemmering 
te ontwijken volgens Regel 24-2b.

Losse Obstakels (Movable Obstructions):
•   Stenen in bunkers zijn losse obstakels 

(Regel 24-1 is van toepassing).

Straf bij de overtreding: Matchplay - verlies van 
de hole; Strokeplay - Twee slagen.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de 
green:
Indien de bal van de speler op de green ligt,  
volgt er geen straf als de bal of de balmerker 
per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn 
tegenstander, of een van beide caddies of 
uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of 
balmerker moet worden teruggeplaatst zoals 
voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Afstandmeters
Spelers mogen afstanden bepalen met een 
afstandmeter. Indien een speler tijdens een 
vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt 
om ook andere gegevens te bepalen die zijn
spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, 
windsnelheid, windrichting, advies over 
clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3. Straf bij 
de eerste overtreding: Matchplay - verlies van 
de hole; Strokeplay - Twee slagen; bij volgende 
overtreding: Diskwalificatie.

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS:
Zie informatiebord bij tee.

Abcouderstraatweg 46, 1105 A A Amsterdam


