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Heb je dringend assistentie nodig? 
Bel 0183 - 406 072 of bel 112

• Geef de locatie door: Almkreek, Hoekje 7b, Almkerk.
• 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 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.

SCOREKAART
14 holes
PAR 3 | 4 baan

Hoekje 7B  |  4286 LN  ALMKERK
www.golfpark-almkreek.nl

info@golfpark-almkreek.nl | 0183 - 403 592
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1 3 44 14

2 3 95 8

3 3 60 11

4 3 69 9

5 3 58 13

TOTAAL 
1 t/m 5 15 326
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6 1 3 87 7

7 2 4 255 1

8 3 3 68 10

9 4 3 51 12

10 5 4 209 3

11 6 3 149 2

12 7 3 106 4

13 8 3 96 5

14 9 3 75 6

TOTAAL 
6 t/m 14   1 t/m 9    29 1096

TOTAAL 
1 t/m 14 44 1422

ALGEMENE INFORMATIE
• Baanpersoneel heeft altijd voorrang 

op spelers in de baan. Spelers 
moeten wachten op een teken, 
voordat zij het spel in de richting 
van het personeel voortzetten.

• Je mag niet met driving range 
ballen in de baan spelen.

• Niet vissen naar ballen, leg plaggen 
terug, repareer pitchmarks op de 
green, hark de bunker na gebruik 
aan en leg de hark buiten de 
bunker.

• Er mag niet met trolleys, buggy’s 
en golfscooters tussen greens en 
bunkers gereden worden. 

PLAATSELIJKE REGELS
• Vaste obstakels: Alle markerings-

palen in de baan, zoals de rode 
palen voor de hindernissen, zijn 
vaste obstakels die zonder strafslag 
ontweken mogen worden volgens 
regel 16.1. Het is dus niet de 
bedoeling dat deze palen verwijderd 
worden voor het spelen van de bal.

• Hindernissen die de baan 
begrenzen: De rode hindernissen 
die de baan begrenzen op hole 1, 
2, 3, 5, 7, 8, 10 en 13 zijn maar aan 
één kant gemarkeerd en strekken 
zich uit tot het oneindige.

• Hole 11: De bielzenwand van de 
bunker voor de green van hole 11 is 
een vast obstakel en mag  
ontweken worden volgens Regel 16.1.

• Grond in Bewerking (GUR): Grond 

gemarkeerd met blauwe palen met 
groene koppen of met blauwe 
lijnen en een paal met een groene 
kop is een verboden speelzone. 
Bij een belemmering door deze 
verboden speelzone is het verplicht 
deze zonder straf te ontwijken 
volgens Regel 16.1.

• Dropzones: Als extra mogelijkheid 
voor het ontwijken van de 
hindernissen bij de greens van 
de hole 3, 7, 9, 13 en 14 mag 
een speler met bijtelling van een 
strafslag een bal droppen in de 
gemarkeerde dropzone naast de 
green. De dropzone is een dropzone 
zoals bedoeld in Regel 14.3. 

STRAF VOOR OVERTREDING  
VAN PLAATSELIJKE REGELS
• Algemene straf.

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE 
REGELS, HUISREGELS
• Hangen in de hal bij  

de receptie én staan  
op de website. Óf scan 
de QR-code. 

SCAN JE BAANBOEKJE !
• In de baan vind je geen  

informatie over de holes.
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Resultaat

Holes 6-14 kunnen worden gespeeld 
als 9 holes qualifying ronde.
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