
Local rules – “Plaatselijke regels”      02-2017 
 

 
 

Tijdelijke of aanvullende plaatselijke regels worden aangegeven 
op het mededelingenbord in het clubhuis, op schuilhut van Hole 1 

en naast de oefengreen 
 

 
 

Buiten de baan (Out of Bounds) 
Wordt aangegeven door witte palen of door het hek dat de baan begrenst. 

 

Hoogspanningsdraad 
Als een bal bij het spelen van een hole een hoogspanningsdraad raakt dan 

MOET de speler de slag laten vervallen en een bal spelen zo dicht mogelijk 
bij de plaats waar hij zijn laatste slag deed (Regel 20-5). 

 
Grond in bewerking (Ground under repair) 

Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauw gemarkeerde 
palen en /of witte lijnen. Bij belemmering (Regel 25-1a) MOET de speler  

ontwijken volgens Regel 25-1b. 
 

Obstakels 
Vaste obstakels 

- Alle afstandspalen die 100m en 150m aangeven  
- Grindpaden en stenen pad bij boerderij 

Aangepaalde bomen 

Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels en MOETEN worden ontweken  
volgens Regel 24-2b 

 
Afstandsmeters 

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een 
speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook 

andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden 
(bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze e.d.), 

overtreedt hij Regel 14-3 
Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met 

bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de 
ronde verkregen is. 

Straf voor overtreding 
Bij de 1e overtreding: Matchplay – Verlies van hole; Strokeplay – twee 

slagen  

Bij volgende overtreding: Diskwalificatie op grond van Regel 14-3   
 



Droppingzone 

Indien de bal in de waterhindernis rechts van de green van Hole 7/16 ligt 
mag de speler: 

1. Handelen volgens Regel 26-1 of 
2. Als extra mogelijkheid, met een strafslag, een bal droppen in de 

droppingzone.  
 

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 
en 20-1) 
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal 
of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn 

tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. 
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien 

in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. 
Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of 

zijn belmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt 

wordt. 
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal op de green is bewogen als 

gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de 
zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de 

nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is 
gewogen, moet worden teruggeplaatst. 

   
Gedragsregels 

Baanpersoneel heeft altijd voorrang! Repareer pitchmarks en plaats 
plaggen terug.  

Schuilhutten zijn aanwezig bij afslagplaats Hole 1, 6 en 7 aangegeven op 
borden met S.H. 

Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green. II=150 m 
I=100m 

 

Straf voor overtreding van een plaatselijk regel 
Matchplay : verlies van de hole 

Strokeplay : twee slagen 
 

 
 

 
 

 

In noodgevallen 
Een defibrillator hangt in de hal van het clubhuis. 

Clubhuis/Marshal bel : 040-2520962 


