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Veiligheid

E

lke baan heeft wel van die plaatsen
waar je met een flinke slice de
golfbal buiten de baan slaat. In
de meeste gevallen vervelend voor de
speler. Er zijn ook banen waar het niet
alleen vervelend voor de speler is, maar
ook voor een nietsvermoedende passant.
Vaak hoor je hier niets over omdat de
passant door het oog van de naald is
gekropen zonder het beseft te hebben.

constructies tegen om deze ballen op te
vangen voor zij schade hebben kunnen
veroorzaken.

Woonwijk
Sinds de intrede van het gecombineerd
wonen en recreëren is daar een nieuwe
situatie bij gekomen. De woonwijk in
een golfbaan, met de verhoogde factor
om geraakt te worden. Een voorbeeld is
de golfbaan in Dronten waar A-, B- en Cwegen regelmatig de holes flankeren. Is
het geen hook of slice dan is het een doorschietende bal die de passant tegen het
lijf kan lopen. Nou weten de bewoners
van Golfresidentie Dronten, als het goed
is, wel dat zij op een golfbaan wonen.
Een rechter heeft zelfs bepaald dat zij
wel met klachten mogen komen als er
een voetbal in hun aangrenzende achtertuin ligt maar niet als dit golfballen
zijn. Maar de onwetende bezoeker zal
zich toch wel eens achter de oren
hebben gekrabd.

Natuurlijke constructie
Ook met borden kun je de golfers waarschuwen dat ze niet mogen afslaan als
er verkeer nadert.

Afzwaaiers...
Veiligheid op de baan?!

Deze passanten vervolgen gelukkig
ongedeerd en nietsvermoedend hun
weg. Een enkeling neemt de moeite om
zijn verhaal te halen omdat het geen
opspattende steen op de weg of een uit
een boom vallende kastanje betreft,
maar een golfbal... Hierdoor kom je
op enkele banen de meest vreemde

Op de golfbaan in Dronten is bewust
gekozen voor een natuurlijke veiligheidsconstructie om het karakter van de
baan niet aan te tasten met onooglijke
netten en hekwerken. Zo zijn extra
bomen geplant op plaatsten waar ballen
de baan uit zouden kunnen vliegen. De
extra aanplant moet wandelaars maar
ook voertuigen beschermen tegen golfballen. Deze komen aan beide kanten
gelegen afzwaaiergevaarlijk gelegen
holes. Op een par 3 is dispensatie
verleend door de NGF om de backtee

Probleem en oplossing
Gevaarlijke of iets minder gevaarlijke
situaties bij afzwaaiende ballen, elke
golfbaan heeft er mee te maken.
Al is het niet voor de golfers zelf of
passanten, dan is het wel voor de
greenkeepers. Mocht je ook een
speciale oplossing tegen afzwaaiende
golfballen op jouw golfbaan hebben,
of zoek je voor een gevaarlijke situatie
nog een oplossing, dan horen we het
graag. Stuur dan een mail naar
groenengolf@agripers.nl.

naar de green toe te verleggen om het
risico van afzwaaiers te minimaliseren.
Daarnaast zijn borden geplaatst dat je
niet mag afslaan als er verkeer nadert.
Tot op heden bestaan wonderen nog en
zijn er geen slachtoffers op deze baan
gevallen.

Denk erover na
Afzwaaiende ballen die buiten de baan
terecht komen, kunnen levensgevaarlijk
zijn. Of het nou een snelweg, fietspad,
volkstuincomplex of een woonwijk is:
een ieder herkent de situatie. Als dat
nog niet het geval mocht zijn, denk er
eens kritisch over na. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Van netconstructies van touw of roestvaststaal tot
extra beplanting, waarschuwingsborden
tot het verleggen van probleemsituaties.

Bij het zien van deze titel zult u wellicht al denken: ‘Hebben we het daar niet al genoeg over
gehad?’ Er zijn zelfs hele campagnes voor gevoerd. Nou gaat dit artikel eens over een andere
benadering van veiligheid. Eentje die nogal eens over het hoofd wordt gezien. Afzwaaiende
ballen die buiten de baan terecht komen.
Extra aanplant moet op de baan in Dronten de wandelaars en voertuigen beschermen tegen
golfballen.
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Mocht je een keer in de schietzone
moeten werken, dan biedt misschien
een flexibel vangnet een uitkomst.
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