
RONDVLIEGENDE BALLEN

Als golfers bang zijn dat hun bal iemand kan raken, roepen ze heel hard FORE 
(spreek uit: voor). Dus als je dit hoort: maak jezelf klein, bescherm je hoofd en 
keer je rug naar het geluid. En roep het zelf als je een afzwaaier hebt. 

ONWEER?

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

paraplu, buggy, water, ijzeren hekken of alleenstaande bomen.
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LEUKE SPELVORM

Groepjes spelen als een team: dit kan zijn een team van 2, 3 of 4 
spelers. 

• Iedereen in het team slaat een eerste bal vanaf de afslagplaats.
• Met elkaar kies je de beste bal. Dit is niet per se de bal die het verst 

is geslagen. Het kan ook een bal zijn die mooi op de fairway ligt.
• Iedereen speelt vanaf de plek van de beste bal weer zijn of haar 

volgende bal.
• Alleen het aantal gekozen slagen telt als teamscore voor de hole.
• Het team met in totaal de minste slagen wint!

Hole Beste
Score

1

2

3

4

5

Hole Beste
Score

6

7

8

9

TOTAAL

SCOREKAART

Naam team: 

Voorbeeld spelvorm:

Een team bestaat uit speler a, 
b en c. De drie spelers slaan 
ieder een eigen bal vanaf de 
afslagplaats. A slaat de bal in 
de bosjes. De bal van b komt 
gelukkig op de fairway terecht 
en de bal van c is helaas niet 
zo ver gekomen. Dan pakken a 
en c hun bal op en leggen deze 
vlak bij de bal van speler b. 
Alle drie slaan weer hun eigen 

bal. De bal van speler a ligt na 
de tweede slag op de green. 
De ballen van b en c zijn iets 
slechter geslagen. Dan spelen ze 
alle drie vanaf de plek van bal 
a verder. Als speler c de bal in 
de hole slaat (met een putter, 
want het is op de green), dan 
heeft het team dus in totaal 3 
slagen nodig gehad. Deze score 
vul je in op het kaartje bij de 
betreffende hole.



EN DAN DE GOLFBAAN OP...

Misschien ga je straks voor het eerst golfen op een golfbaan. 
Leuk! Maar misschien ook spannend. 

Dus alvast wat informatie om je op weg te helpen.

DE HOLES:

Bunker

Fairway

Rough
Tee

Green

Waterhindernis

Hole

• Tee (of afslagplaats):  
Dit is de plek waar je je bal 
neerlegt en begint.

• Fairway:  
Pad van kort gemaaid gras. Als je 
de fairway volgt, ga je de goede 
kant op.

• Rough:  
Zo noemen ze al het hoge gras 
waar je je bal liever niet in wilt 
slaan.

• Bunker:  
Vervelende kuil gevuld met zand.

• Waterhindernis: 
Net zo erg als het klinkt ... water 
waar je je bal kwijt kunt raken.

• Green:  
Dit is waar de vlag staat. Een 
gebied met heel kort gemaaid gras. 
Als je hier eenmaal op ligt, dan kan 
er weinig meer misgaan. Alleen je 
bal nog in het kleine gaatje slaan ... 
hoe moeilijk kan dat zijn?

• Hole:  
Zo noemen ze dus ook het hele 
kleine gaatje waar je je bal in moet 
zien te slaan. Maar alleen met 
een speciale golfclub, de putter, 
zodat je geen schade maakt op 
de green. Want let op, het is 
moeilijk om een green zo netjes 
te houden, dus rustig slaan.

Een golfbaan bestaat uit verschillende ‘Holes’; dit zijn afgeronde speel-
velden op een golfbaan. Elke hole heeft een begin, dit noemen we de 
afslagplaats (of tee). En een eind, het kleine gaatje met de vlag en dit 
heet ook weer de hole (lekker verwarrend hè, termen die vaker worden 
gebruikt).

Misschien heb je al gehoord dat golfers regels moeten leren (en toepassen). 
Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat iedereen veilig speelt, netjes 
met de golfbaan omgaat en een zodanig tempo aanhoudt dat andere 
golfers niet in slaap vallen van ellende (het wachten). Natuurlijk zijn er ook 
serieuze regels, zodat iedereen eerlijk kan tellen, maar dat komt later wel. 

BELANGRIJKSTE SPELREGELS

Voor nu alvast de belangrijkste spelregels:

• 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, en ga niet op een putter 
leunen of op een bal staan … een deuk is snel gemaakt.

• Sla je een groot stuk gras los (een plag), leg deze dan terug 
en stamp ‘m aan.

• Laat snellere spelers voorgaan als er voor je een lege hole 
is (geen spelers voor je); dan kunnen ze lekker in hun eigen 
tempo verder spelen.

• Als je steeds spelers voor moet laten gaan, ben je zelf 
waarschijnlijk een beetje te langzaam. Pas dan je tempo aan.

• 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.


