
 

Charter Kempense Golf Club 
 
Golf heeft in de laatste tientallen jaren een grote vlucht genomen: het aantal banen en spelers is 
fors toegenomen en de golfuitrusting is sterk geëvolueerd. Met die sterke ontwikkeling dreigen 
sommige van de traditionele waarden van het golfspel enigszins in de knel te komen. De 
Kempense Golf Club hecht eraan die waarden voor haar leden en gasten in deze charter 
nogmaals vast te leggen. 

De Kempense Golf Club streeft ernaar om alle leden, gastspelers en bezoekers een kwalitatieve 
golfervaring aan te bieden in een vriendschappelijke en professionele atmosfeer. 

Op de Kempense Golf Club hebben bestuur, medewerkers, leden en gasten respect voor de 
Rules of Golf zoals die zijn vastgelegd door de R&A en voor de bijbehorende golfetiquette, maar 
evenzeer respect voor elkaar en voor de baan. 

Wij hechten belang aan de hieronder genoemde afspraken en tradities. 

Het spel 

• Wij spelen volgens de regels van de R&A. Geschillen worden niet in de baan of in het 
clubhuis uitgevochten, maar in voorkomende gevallen voorgelegd aan de commissie. 

• Wij vermijden traag spel. Bij onverhoopte vertraging worden snellere spelers doorgelaten 
(ook als dat één speler alleen is), ongeacht van welke tee die vertrokken zijn. 

• Wij gebruiken op de baan geen mobiele telefoons, tenzij daarvoor dringende redenen zijn 
en anderen daardoor niet worden gehinderd. 

• Wij gedragen ons respectvol tegenover anderen en vermijden elk luidruchtig gedrag. 

De baan 

• De Kempense Golf Club zorgt ervoor dat de baan het hele jaar in topconditie is. Daarom 
heeft baanpersoneel altijd voorrang. 

• Wij houden met trolleys en buggy’s steeds ruime afstand van greens en teeboxen. 

• Wij herstellen alle pitchmarks die we zien (ook als we die niet zelf gemaakt hebben). 

• We plaatsen divots terug en doen geen oefenswings op de teebox. 

• De vlag wordt behoedzaam uit de cup gehaald en teruggeplaatst. 

• Bunkers worden geharkt en de hark wordt op de correcte plaats teruggezet. 

• Wij zorgen ervoor geen afval op de baan achter te laten (anders dan in de daarvoor 
bestemde vuilnisbakken). Ook wat anderen achterlaten ruimen wij op. 

  



Kleding 

De in golf gebruikelijke strikte kledingvoorschriften zijn door de tijden heen versoepeld. Ook bij 
ons. Toch stellen wij de volgende uitgangspunten op prijs. 

• Dames: polo met of zonder mouwen, geen tops of leggings. Golfshorts of –rok steeds 2/3 
van bovenbeen bedekt. 

• Heren: polo of shirt altijd met kraag, geen T-shirts, korte broek steeds 2/3 bovenbeen 
bedekt, geen gymshorts of cut-offs. 

• Junioren: geen bijzondere voorschriften (geen zwem- of strandkleding). 

• Schoenen: geen stalen spikes, altijd sokken (ook kort toegestaan). 

• Bij wedstrijden met andere clubs gebruiken we bij voorkeur ons clubuniform. 

Onze gasten 

• Wij streven ernaar onze gasten value for money aan te bieden. 

• Wij begroeten onze gasten in een vriendelijke en professionele sfeer en zullen op een 
positieve manier op hun opmerkingen en vragen reageren. 

• Wij vragen onze gasten respect voor de baan, club en clubhuis te betrachten en de 
afspraken en codes in deze charter te respecteren. 

• Wij wensen u veel plezier en een goede ronde toe. Relax and enjoy yourself. 

Onze leden 

• Wij respecteren onze reglementen. Echter niet de sancties op overtredingen ervan 
bepalen ons gedrag, maar eerlijkheid, kameraadschap, loyaliteit en fairplay. 

• Bij wedstrijden zijn we op tijd of we melden ons tijdig af. 

• Wij behandelen onze gasten, medespelers, bestuur en personeel van de Kempense Golf 
Club met respect. 

Het clubhuis 

• Wij streven ernaar onze gasten optimaal van dienst te zijn. Vriendelijk en efficiënt. 

• Wij hanteren ruime openingstijden. In de zomer van 9:00 tot 23:00 uur en in de winter van 
09:00 uur tot één uur na binnenkomst van de laatste flight. Bij groepen of meetings in het 
clubhuis zijn aangepaste tijden mogelijk. 

• Onze chef heeft voor elke gast een passende menukaart met zowel kleine gerechten als 
een uitgebreide keuze in het à la carte restaurant. Wij hanteren dagverse producten van 
hoge kwaliteit. 

• Wij streven naar voldoende bezetting op alle momenten, maar vragen begrip van onze 
gasten bij onverwachte drukte. 


