
Protocol Onweer op de Baan 
 
BIJ EEN WEDSTRIJD 
 
Als tijdens een wedstrijd onweer naderbij komt, is de wedstrijdleiding de verantwoordelijke instantie 
om de spelers te waarschuwen. Vóór alles geldt: 
 
DE SPELER MAG BIJ NADEREND ONWEER ZELF BEPALEN OF DE SITUATIE TE GEVAARLIJK IS OM DOOR 
TE SPELEN. U MAG DAN DE WESTRIJD VERLATEN! 
 
Daarnaast handelt de wedstrijdleiding als volgt: 
 
-  bij onweer op minder dan 3 km afstand  gaat een langdurend alarm af via een   

misthoorn/toeter. Eén langdurende toon geeft aan: onmiddellijk de baan verlaten. 
-  als er weer gespeeld kan worden, horen de spelers in herhaling twee (2) korte tonen achter 

elkaar. 
-  als er na 30 minuten geen signaal klinkt om het spel te vervolgen is de wedstrijd afgelast. 
 
VRIJ SPELEN 
 
Bij vrij golfen is de speler te allen tijd zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Op Zeegersloot rijden 
normaliter marshals rond die de spelers op de baan zullen trachten te waarschuwen, via persoonlijk 
contact of door het genoemde langdurende signaal van een misthoorn/toeter. Maar de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor de persoonlijke veiligheid ligt altijd bij de speler zelf. 
 
Nu kan het natuurlijk gebeuren dat de servicedesk of het secretariaat inmiddels gesloten is (na 18.00 
uur bijvoorbeeld). En dat de manager niet aanwezig is, of de marshal. Bel dan, indien iemand geraakt 
is door bliksem, het noodnummer van het restaurant  06 31 00 27 09 (staat ook op de scorekaart) of 
bel 112.  
 
Hoe weet u of het onweer (te) gevaarlijk dichtbij is?  
 
- Door de tijd tussen bliksem en donder te tellen. Bij dertig (30) seconden of minder: verlaat 

direct de baan. 
Als dat niet mogelijk is: 

- haast u zo snel mogelijk naar een schuilhut, zonder clubs en tas e.d. De plekken in de baan 
staan op de kaart aangegeven. In de hutten hangen lijsten met aanwijzingen. De hutten zijn 
halfopen met bliksemafleider. 

  
Ga nooit: 
 
- onder één eenzame boom staan 
- in open veld staan 
- bij water staan  
 
Maak uzelf zo klein mogelijk op de hurken.  Op ruime afstand van uw stokken, tas èn paraplu. 
 
En bij twijfel: voor het spelen even buienradar en weerbericht checken! 


