
Plaatselijke Regels - TONGELREEP 2019 
 

Tijdelijke plaatselijke regels worden aangegeven op het mededelingenbord in 
het clubhuis en op de schuilhut van Hole 1. 

 
Buiten de Baan 

Wordt aangegeven door witte palen of door het hek dat de baan begrenst. 
 

Hoogspanningsdraad 
Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een 

hoogspanningsdraad of -toren raakt, dan telt de slag niet. De speler moet 

zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd 
gedaan. (zie Regel 14.6 voor procedure). 

 
Grond in bewerking (GUR) 

Wordt aangegeven door blauw gemarkeerde palen en/of witte lijnen. De 
belemmering MOET de speler ontwijken volgens Regel 16.1f 

 
Obstakels  

Vaste obstakels 
 Alle afstandspalen die 100m en 150m aangeven 

 Alle paden van grind, steen en houtsnippers 
Ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1 

Aangepaalde bomen 
Aangepaalde bomen alsmede bomen met blauw lint zijn vaste obstakels en 

MOETEN worden ontweken volgens Regel 16.1f 

 
Ontwijken Rododendronstruiken op gehele baan  

Als de bal van een speler ergens op de baan ligt en deze ligt op of tegen een 
dergelijke struik of deze vormt een belemmering voor de stand van de 

speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan MAG de speler de 
belemmering ontwijken volgens Regel 16.1 of bij Hole 2 gebruik maken van 

de dichtstbijzijnde Dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3. 
 

Droppingzone Hole 7-16  
Als het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de waterhindernis grenzend 

aan de Green van Hole 7/16 ligt mag de speler: 
 Handelen volgens Regel 17.1d 

 Bal droppen, met een strafslag, in de dropzone 
 

Zandgebieden bij grote vijver Hole 9-18 

De bewerkte gebieden met zand bij de grote vijver van Hole 9-18 zijn deel 
van het algemene gebied en geen bunkers 

 
Straf voor overtreding van een (tijdelijke) plaatselijke regel 

Algemene straf 
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