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Protocol gevaarlijke weersomstandigheden 
 
1) Gevaar voor onweer 
Een golfbaan kan bij onweer gevaarlijk zijn vanwege het open karakter, 
waterpartijen, alleenstaande bomen en/of bomenrijen. 
Uitgangspunt is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid bij 
onweer tijdens uw golfronde. 

Hoewel vanuit de receptie van Crossmoor Sport B.V. het weer in de gaten wordt gehouden, is 
het niet altijd mogelijk snelle weersveranderingen te voorzien. Wij vragen u dan ook zelf goed 
op te blijven letten, zeker bij onweersdreiging. Er zijn verschillende locaties in en rond de baan 
waar u bij een (naderend) onweer kunt schuilen. Locaties: vanuit de green van hole 2 naar de 
tee van hole 3, voorbij tee hole 4 aan de rechterkant, achter de tee van hole 6, bij de tee van 
hole 7 (ook te benaderen via pad ná de green van hole 13), het toilet bij fairway hole 14, het 
clubhuis en de overkapping bij de driving range. 

Hoe te handelen tijdens een dreigend onweer 
Als eerder opgemerkt, de speler heeft een eigen verantwoordelijkheid om het gevaar van een 
(dreigend) onweer zelf in te schatten. Een onweer komt in de regel niet in één keer op 
hetgeen de speler de gelegenheid geeft om de weerssituatie op de mobiele telefoon te volgen 
met behulp van talloze beschikbare weerapps. 
 
De volgende maatregelen kunnen of zullen worden genomen: 

 De dienstdoende receptionist/de caddiemaster/de wedstrijdleiding kan een wedstrijd 
onderbreken of afgelasten door de bijbehorende geluidssignalen te laten klinken: 

 Een lang aanhoudende toon: het spel onmiddellijk staken. 
U dient uw kar te laten staan, uw bal te laten liggen en zo snel als mogelijk naar 
een schuilplaats te gaan (zónder paraplu). 

 3 korte tonen (kunnen herhaald worden): het spel wordt onderbroken maar u 
mag de hole uitpelen en daarna naar en schuilplaats te gaan. Laat ook nu uw 
golfkar en paraplu achter in de baan. 

 2 korte tonen: het spel mag worden hervat. 
 Indien na 30 minuten ná of de langaanhoudende toon of ná de 3 korte tonen nog 

géén ander signaal is afgegeven dan is het spel definitief stilgelegd. Blijf in uw 
schuilplaats totdat het slechte weer is verdwenen waarna u uw tas e.d. kunt 
ophalen en naar het clubhuis kunt gaan.  

 Eventueel kan iemand rondrijden om deelnemers te waarschuwen.  
 Ook als er bij een naderend onweer niet centraal wordt ingegrepen om de wedstrijd te 

onderbreken of te worden gestopt, zal een deelnemer die zelf besluit de wedstrijd te 
onderbreken of te stoppen niet nadelig worden behandeld. Het resultaat (uw 
einduitslag) zal niet in de score worden opgenomen en uw handicap zal niet worden 
aangepast. Zodoende kunt u vrijelijk uw eigen beslissing nemen. 

 Eventuele aanwijzingen van de dienstdoende receptionist/de caddiemaster/de 
wedstrijdleiding dient u op te volgen. 

 
Een paar wetenswaardigheden  
Afstand tot het onweer inschatten: 
Met de ’10 seconden-regel‘ kunt u inschatten of u gevaar loopt > dit is de tijd die verstrijkt 
tussen een bliksemflits en de daarop volgende donder. Is dit  minder dan tien seconden, dan is 
het onweer gevaarlijk dichtbij (ongeveer 3 km). 
 
Niet doen 
Breng u zelf in veiligheid, indien mogelijk markeer uw bal, laat uw paraplu bij uw golfuitrusting 
en laat deze achter in baan om na het onweer op te halen of om het spel te hervatten. Dus 
géén golfuitrusting meenemen naar schuilplaats!! 
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Waar schuilen? 
Zoek de dichtstbijzijnde schuilhut op of  ga naar het clubhuis indien dit in de nabijheid is. 
 
Geen schuilplaats? 
Is er geen schuilplaats en wordt u overvallen door onweer? 

 Neem de hurkzit aan en plaats de voeten dicht tegen elkaar aan (maak het contact met 
de grond zo klein mogelijk). 

 Ga niet op de grond liggen. 
 Blijf niet in groepjes bij elkaar staan en laat uw golftas op minimaal 30 meter afstand 

(dus niet meenemen in de schuilhut). 
 Steek geen paraplu op en laat deze ook bij uw golftas. 
 Laat uw gsm in uw golftas achter. Volgens de Amerikaanse Golfassocation is de 

aanwezigheid van een GSM extreem gevaarlijk bij onweer 
 Vermijd alleenstaande bomen en de rand van het bos. 
 Blijf uit de buurt van metalen hekken en waterpartijen. 

 
Wat te doen bij een ernstige calamiteit? 

 Bel 112 en geef info (wie en waar u bent en van wie u hulp nodig heeft). 
 Na dit contact belt u direct de receptie van Crossmoor Sport B.V. > +31(0)495 518438  
 Blijf in alle gevallen op de plaats van waaruit de melding naar 112 is gegeven en houdt 

de situatie rustig totdat de hulpverlening arriveert 
 

2) Extreem warme dag(en) 
In de zomer zijn er steeds vaker periodes dat het extreem warm is in Nederland. Op deze 
dagen worden er wellicht wedstrijden gehouden. Hierbij is het goed om te weten dat de 
wedstrijdleiding of de  organisator van een wedstrijd (mede)verantwoordelijk zijn voor de 
veiligheid en gezondheid van de deelnemers, naast de eigen verantwoordelijkheid die de 
deelnemers hebben. 

In geval van hitte kan de wedstrijdleiding de volgende maatregelen nemen om de veiligheid 
en gezondheid van de deelnemers zo goed mogelijk te waarborgen: 

 Als de omstandigheden extreem zijn, kan het wijs zijn om een wedstrijd af te gelasten 
en op een andere datum te spelen. 

 Als de omstandigheden het noodzakelijk maken, kan een wedstrijd die gepland is om te 
worden gespeeld over meerdere ronden (bijvoorbeeld clubkampioenschappen) 
ingekort worden. Dat kan bijvoorbeeld door het aantal te spelen ronden terug te 
brengen van drie naar twee, of door niet 36 holes op een dag te laten spelen maar 27. 

 Een geplande wedstrijd zou ook na overleg met Crossmoor Sport B.V. naar de vroege 
ochtend verplaatst kunnen worden (minder warm weer). 

 Het is aan te raden om in het wedstrijdreglement op te nemen dat spelers na negen 
holes een korte periode (variërend van 5 tot 15 minuten) mogen gebruiken om het spel 
te onderbreken, om zo het gevaar van oververhitting of uitdroging te voorkomen. 
Spelers kunnen in deze pauze even afkoelen en hun water-, frisdrank- of 
voedselvoorraad aanvullen. 

 In geval van extreme hitte kan een ronde zelfs ongeldig verklaard worden voordat alle 
scores van een ronde binnen zijn. Alle scores van de ronde komen dan te vervallen. Let 
wel: tijdens een ronde mag het te spelen aantal holes niet verminderd worden. (Dus 
tijdens een ronde mag het aantal holes niet teruggebracht worden van bijvoorbeeld 18 
naar 9.) 

 Na warm weer volgt vaak onweer, houd hiermee rekening. Waarschuw de spelers, zorg 
ervoor dat de toeters klaarliggen, etc. 
 

Golf veilig met bovenstaande tips, maatregelen en wetenswaardigheden! 


