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Deze plaatselijke regels vervangen de plaatselijke regels op de score kaart! 
 

Twijfel of bal te vinden is… sla altijd een provisionele bal ! 
 

 

BUITEN DE BAAN. 
Is aangegeven door wit gemarkeerde palen en/of hekken rondom de baan. Een bal die de grens van buiten 
de baan passeert en over de openbare weg op een ander deel van de baan stil komt te liggen is buiten de 
baan. 
 

ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN. 
a) Grond in bewerking: grond in bewerking is elk gebied dat is omgeven door blauwe palen en/of door 

blauwe of witte lijnen. 

b) Gaten gegraven door dieren. 
 

VASTE OBSTAKELS. 
Vast obstakel op of dichtbij de green (voorbeeld plaatselijke regel F-5 is van toepassing) 
Deze regel is alleen van toepassing als de bal en het obstakel zich beiden in een gedeelte van het algemene 
gebied bevinden dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager.  In aanvulling op belemmeringen zoals omschreven 
in Regel 16-1a, als een bal in het algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast 
obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten van de green ligt, en binnen twee 
clublengten van de bal. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. (Uitzondering - Een 
vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.) 

 

Verboden gebied rode hindernis hole 13. 
De rode hindernis met groene kop op hole 13 is een verboden gebied, waaruit niet gespeeld mag worden. Ligt 
de bal in de hindernis dan moet deze ontweken worden volgens Regel 17.1e. Als de bal in het algemene 
gebied ligt en dit verboden gebied vormt een belemmering voor de stand en voorgenomen swing, dan moet 
de speler dit gebied ontwijken volgens regel Regel 16.1f (2). 
 
Door dassen en kraaien veroorzaakte schade in het algemene gebied. 
De door dassen en kraaien veroorzaakte schade in het algemene gebied zijn grond in bewerking en mag 
ontweken worden volgens Regel 16.1b. (Voorbeeld plaatselijke regel F-10) 
 
Vervoer. 
Tijdens een ronde, mag een speler of caddie geen gebruik maken van gemotoriseerd vervoer, behalve als dit 
is toegestaan, of achteraf is goedgekeurd, door de Commissie. Voor een speler die een slag gaat doen, of 
heeft gedaan, onder de procedure van slag en afstand, is het altijd toegestaan om gebruik te maken van 
gemotoriseerd vervoer. (voorbeeld plaatselijke regel G-6) 
De speler krijgt de algemene straf voor iedere hole waar deze plaatselijke regel is overtreden. Indien 
de overtreding tussen twee holes plaatsvindt, geldt de straf op de volgende hole. 
 

Uitwerpselen van dieren. 
Uitwerpselen van vogels (o.a. ganzen) mogen naar keuze van de speler worden behandeld als: 

• een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1, of 

• grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1. 
Als uitwerpselen worden aangetroffen op de green, dan mag de speler met beschikbaar gereedschap de 
uitwerpselen van de speellijn te verwijderen. Als hierbij de speellijn of andere omstandigheden die de slag 
beïnvloeden, worden verbeterd, dan volgt geen straf volgens Regel 8-1a. (Voorbeeld plaatselijke regel F-12) 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Markering hindernissen. 
Alle hindernissen zijn gemarkeerd. 
 
 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: 
algemene straf volgens Regel 14.7a.” 
 
 
1. OVERIGE INFORMATIE 
a) Locatie schuilhutten: Zie de scorekaart. 
b) Onderbreking van het spel (R5.7b) 

Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt aangegeven door een 
aanhoudende toon van een sirene/hoorn. Spel moet onmiddellijk worden gestopt. Alle andere 
onderbrekingen worden aangegeven met drie opeenvolgende tonen van een sirene/hoorn, hierbij mag 
de hole worden uitgespeeld. Het hervatten van het spel aangegeven door middel van twee korte 
sirene/hoorn tonen. 
 
Als het spel wordt onderbroken komt iedereen zsm. naar binnen in het clubhuis. De 
wedstrijdleider zal dan verdere mededelingen doen. 
 

c) Alle afstanden tot midden green (wit=200m, geel=150m, blauw=100m) 
 
2. STAF (WL = WEDSTRIJDLEIDER; CR=CHIEF REFEREE) 
 
Ineke Willemse (WL)  
Gilion van Lierop (CR) 
Alex Kremer  
Ed Crombeen 
Renée Backus 
Ron Beumer 
 
 

Vergeet het Zero Tolerance en Slow Play beleid niet!! 

 
 

Indien er een referee nodig is en niet direct beschikbaar is bel: 06 – 51818050 (WL) 


