
SOCIALE VEILIGHEID 
Check de omgangsregels in het huisreglement.  Deze zijn te vinden op www.golfparkdekurenpolder.nl

BEL ... VOLGT  óf  BEL 112

Op een golfbaan sporten veel mensen tegelijkertijd in het natuurlijke landschap. 
Bij het betreden van de baan is er dus altijd een risico: rondvliegende ballen of bijv. 
gaten door konijnenholen. Let dus goed op je eigen veiligheid en die van anderen!

REGELS VOOR JE EIGEN VEILIGHEID
... én die van anderen 

•  ONWEER | BLIKSEM:
Tussen flits en donder minder dan 10 SECONDEN: schuil in 
schuilhut, buggy of in het clubhuis. Laat desnoods je 
golftas staan. 

Tussen flits en donder minder dan 4 SECONDEN: neem de 
hurkzit aan en maak het contact met de grond zo klein 
mogelijk. Blijf uit de buurt van bomen, afrasteringen en 
metalen masten. Steek geen paraplu op!

•  HITTE:
Draag een hoofddeksel, neem voldoende water mee en 
gebruik eventueel zonnebrandcrème. Leg bij extreme 
hitte een natte handdoek in je nek.

•  STORM:
Pas op voor vallende takken en voorwerpen.  
Blijf uit de buurt van bomen. Volg de adviezen 
van het baanpersoneel op. 

Bij wedstrijden en evenementen: volg de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.

•  ALGEMEEN:
Let bij  je golfspel op de veiligheid van jezelf, je 
medegolfers, het baanpersoneel en anderen.

•  WERK IN DE BAAN:
Bij werkzaamheden in de baan: wacht op een 
duidelijk teken van het baanpersoneel voordat 
je afslaat.

•  KUILEN EN GATEN:
Kijk goed waar je loopt (ook als je je bal zoekt). 
Meld gevaarlijke kuilen aan het personeel.

•  HANDICART | BUGGY | SCOOTER:
Altijd rustig rijden. Volg de aanwijzingen in het 
handicart, buggy | scooter reglement.

•  BEREIKBAARHEID:
Bij twijfels over je eigen gezondheid: neem je 
mobiele telefoon mee.

•  INSECTEN:
Doe de tekencheck na een ronde golf (vanaf april - 
september). Let op plaatselijke aanwijzingen over 
insecten.

•  TOEGANG: 
Let op bij het betreden van de afslagplaatsen. 
Geen toegang voor jonge kinderen zonder begeleiding.

•  AFSLAAN:
Houd bij het afslaan rekening met de veiligheid van de 
andere gebruikers van de driving range.

DRIVING RANGE AUTO’S PARKEREN
•  Rijd rustig. 

•  PARKEERTERREIN:
Parkeer alleen op plekken waar dit is toegestaan 
(in verband met voorschriften brandweer 
en ambulance).

HEB JE HULP NODIG?

HULPVERLENING BHV + AED
 

Verschillende medewerkers op De Kurenpolder zijn gecertificeerd als bedrijfshulpverlener. Meld 
calamiteiten z.s.m. bij de receptie of de horeca zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. 
De Kurenpolder beschikt over een AED-apparaat en EHBO-ko�er. Deze hangen bij de receptie.


