
 
 

 

 
Hondenreglement Golfbaan Heelsum 2013 
 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Een lid van Golfclub Heelsum of een greenfeespeler mag een hond slechts meenemen tijdens zijn golfspel op 

de golfbaan Heelsum (hierna: golfbaan) na een schriftelijke toestemming van de baanmanager van Golfbaan 

Heelsum (statutaire naam: Stichting Golfbaan Heelsum), aldus het baanreglement. 

1.2 In dit reglement staan de voorwaarden waaronder de toestemming wordt verleend. 

 

2. Hondenlabel 

2.1 Voor de toegestane hond krijgt de speler een hondenlabel. 

2.2 Het hondenlabel dient door de speler zichtbaar aan zijn eigen golftas te hangen. 

 

3. Toegang 

3.1 Het is niet toegestaan om honden mee te nemen in het geval op een van de lussen van de golfbaan: 

a. Als een competitiewedstrijd wordt gespeeld. 

b. Als een club- of business wedstrijd wordt gespeeld. 

c. Als een lus is verhuurd aan een bedrijf. 

3.2 Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zich er voor elke voorgenomen golfspel met hond van te 

vergewissen dat zich geen geval als bedoeld in lid 1 voordoet. 

 

4. Regels 

4.1 Naast de in het baanreglement opgenomen regels gelden voor de spelers met hond de volgende aanvullende 

regels: 

a. Honden mogen het golfspel niet verstoren door geblaf of het lopen naar spelers in andere flights. 

b. Honden dienen te zijn aangelijnd of onder strikt appel van de speler te staan. 

c. Een speler dient altijd een poepzak bij zich te hebben. 

d. Alle poep die een hond op de golfbaan, waaronder rough, laat, dient de speler op te ruimen. 

  

5. (Dreigende) overtreding en sancties 

5.1 Bij overtreding of dreigende overtreding van het baanreglement of deze voorwaarden zijn de baanmanager of 

de marshal gerechtigd om een speler onmiddellijk te verbieden om nog verder met de hond te spelen, waarna 

de speler de spelronde dient af te breken. De speler mag dan die dag verder spelen zonder hond mits voorzien 

van een nieuwe starttijd. 

5.2 De baanmanager kan de toestemming zonder gegronde redenen weigeren of te allen tijde intrekken. 

 

6. Beroepsmogelijkheden 

6.1 Voor een lid van Golfclub Heelsum staat tegen een besluit tot intrekking van de toestemming beroep open 

conform het laatste vastgestelde beroepsreglement van Golfclub Heelsum. 

6.2 Tegen alle overige besluiten zoals de weigering en een onmiddellijk verbod in vorige artikel staat geen beroep 

open. 

 

7. Vaststelling en inwerkingtreding 

7.1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Golfbaan Heelsum en Golfclub Heelsum op maart 2013. 
7.2 Het reglement treedt in werking op 1 april 2013. 
 


