
2

1

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

BRASSERIE

Assistentie nodig? 
Bel  0571 - 261 955 (noodnummer), bel 112
• Geef de locatie door, zie adres onderaan
• Geef door Wie - Wat - Waar.
• Verzoek om opvang hulpdienst op de parkeerplaats en  

begeleiding naar locatie ongeval.

Onweer?
• Let op je eigen veiligheid!
• Als er onweer is, ga dan snel terug naar het clubhuis.
• Is het onweer dichtbij? Ga dan niet in de buurt staan van je golfclubs, 

paraplu, handicart, water, ijzeren hekken of alleenstaande bomen.

Bussloselaan 6  |  7383 RP VOORST
www.debreuninkhof.nl  |  info@debreuninkhof.nl

SCOREKAART
PAR 54

Member 
HGE



SPELREGELS VOOR DE 
9 HOLES PAR 3 BAAN

• Zorg altijd dat je bij het slaan van de 
golfbal geen andere golfers kunt raken 
met je golfbal of golfclub.

• Draag geen schoenen (met hakken) 
waarmee je het gras kunt beschadigen.

• Maak geen onnodige deuken op onze 
greens; dit is het hele kort gemaaide 
stuk waar de vlag staat. Gebruik daarom 
op een green alleen een putter om te 
slaan, zet geen tassen op de green, ga 
niet op een putter leunen of op een bal 
staan…een deuk is snel gemaakt.

• Let bij drukte op de max. speeltijd: dit is 
1 uur en 30 min. voor 9 holes. 

• Lukt het niet om binnen deze maximale 
tijd te blijven, maak dan kleinere 
groepjes of bepaal een maximaal aantal 
slagen per hole.  

• Als golfers achter je veel sneller spelen, 
kun je ze voor laten gaan.

• Als je voetstappen hebt gemaakt in een 
bunker (hindernis gevuld met zand) dan 
kun je deze weer wegharken met de 
hark die bij de bunker ligt. De volgende 
speler heeft dan geen last van de 
voetstappen van andere spelers.

• Ga voorzichtig om met de natuur en 
dieren die op onze golfbaan wonen.

 
TIPS BIJ HET OEFENEN

• Is je bal moeilijk te spelen, leg deze dan 
gewoon terug op een plek waar je goed 
kunt slaan; dus op een recht plekje op 
de fairway. De moeilijke slagen komen 
later wel!

• Tee de bal op, ook als je niet op de 
afslagplaats staat! Vanaf een tee voel 
je minder weerstand en kun je de bal 
makkelijker raken. Bij het oefenen mag 
je jezelf best een handje helpen.

LEUKE SPELVORMEN VOOR DE 
9 HOLES PAR 3 BAAN

Matchplay
Dit is een spelvorm waarbij je per hole 
bepaalt wie de minste slagen heeft; die 
persoon wint de hole. Bij een gelijk aantal 
slagen heeft niemand de hole gewonnen. 
Na afloop kijk je wie de meeste holes 
heeft gewonnen. Je kunt hiervoor ook 
afspreken dat je maximaal 8 slagen over 
een hole mag doen.

Putten is king
Hierbij telt alleen het aantal slagen op de 
green voor de wedstrijd. Hoeveel slagen 
je nodig hebt om daar te komen, maakt 
dan niet uit. Hierbij kun je soms beter 
niet in 1 keer op de green slaan, zodat je 
je volgende slag lekker dicht bij de green 
kunt slaan. Een strategisch spel dus!

Zuiverheid telt
Elke keer als je bal niet kunt of wilt spelen 
(omdat deze in het water of bosjes ligt of 
gewoon op een hele lastige plek) dan mag 
je de bal weer terugleggen op een voor 
jou goede plek (niet dichter naar de vlag 
toe natuurlijk) en tel je hiervoor 1 extra 
slag (een strafslag).

STRAF VOOR OVERTREDING 
VAN PLAATSELIJKE REGELS

Algemene straf. 

TIJDELIJK PLAATSELIJKE REGELS 
+ HUISREGELS

Zie de website www.debreuninkhof.nl  
óf scan 
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1 126 126 5 3

2 70 70 17 3

3 125 125 3 3

4 103 103 13 3

5 108 108 9 3

6 76 76 15 3

7 135 135 1 3

8 103 103 11 3

9 116 116 4 3

UIT 962 962 27

NAAM QNR.
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HANDTEKENING
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NAAM

HANDTEKENING

 Speler Marker

H
ol

e

M
et

er
s

M
et

er
s

SI PA
R

Sc
or

e

ST
F

Sc
or

e

ST
F

10 126 126 6 3

11 70 70 18 3

12 125 125 4 3

13 103 103 14 3

14 108 108 10 3

15 76 76 16 3

16 135 135 2 3

17 103 103 12 3

18 116 116 8 3

IN 962 962 27
 

TOT 1924 1924 54
Speel Ready Golf (zie de website)

18-holes HEREN DAMES

CR 49,1 51,1

SR 67 73


