
   

 

Bliksem en onweer op de golfbaan 

Een aantal belangrijke adviezen: 

1. Bliksem wordt gevaarlijk als de tijd tussen de ‘flits’ en de ‘klap’ minder wordt dan 12 

seconden. 

2. Veilige plaatsen om te schuilen zijn: het clubhuis, schuilhutten met bliksemafleiders, 

het open veld (maar dan niet het hoogste punt) of een zandige ondergrond. 

3. Laat de golfclubs en paraplu achter, ook de paraplu werkt vaak als bliksemgeleider. 

4. Blijf uit de buurt van hekken en bomen. 

5. Een handicart is niet 100% veilig. 

6. Op de meeste golfbanen wordt een luchthoorn gebruikt. Ook als deze niet gebruikt is 

en u denkt dat er toch gevaar dreigt, mag u stoppen met het golfspel. 

7. Volg de adviezen van marshals en baanpersoneel direct op. 

Vaak denken spelers dat alles wel mee zal vallen. Gevaren zitten echter toch in een klein 

hoekje.  

Voorzichtigheid is dus geboden! 

Indien u de volgende tonen hoort wordt er vanuit het clubgebouw ook gewaarschuwd voor 

onweer. LET OP! Dit is enkel het geval bij de aanwezigheid van wedstrijdleiding/bemanning 

in het clubgebouw, u speelt in alle gevallen op eigen risico en dient zelf de 

weersomstandigheden te monitoren. Het dringende advies is om bij dreigende onweer niet de 

baan op te gaan of de baan zo snel mogelijk te verlaten.  

Gebruiksaanwijzing in geval van onweer. 

 
Als het onweer op minder dan 11 seconden (de tijd tussen de bliksemschicht en de donder)  
genaderd is, moet de sirene ingeschakeld worden. 
 
 
Voor het onderbreken en eventueel hervatten van het spel gelden de volgende signalen: 
 

• Eén lang aanhoudende toon gedurende 10 seconden   ________________  
Het spel moet onmiddellijk onderbroken worden. 

 

• Drie korte tonen van drie seconden     ___    ___    ___ 
Het spel onderbreken, de hole mag uitgespeeld worden. 

 

• Twee korte tonen van drie seconden     ___     ___  
Het spel kan hervat worden. 

 

• Twee lang aanhoudende tonen van 10 seconden   ______    _______ 
 Het spel moet definitief gestaakt worden. 
 Ga naar schuilhut of clubhuis. 
 

 


