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PLAATSELIJKE REGELS 
1. Out of bounds: wordt aangegeven door witte palen. 
2. Aangepaalde bomen, metalen boombeschermers, witte metalen plaatjes bij de 

voorgreens, afstandspalen en verharde paden zijn vaste obstakels, waarvan ontwijken 
zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1b. 

3. Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1. De 
speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te 
ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt. 
Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het 
vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en: 

 binnen twee clublengten van de green ligt, en 
 binnen twee clublengten van de bal. 

Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken 
worden. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als 
de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is. 

4. Grond in bewerking (GUR) wordt gemarkeerd door blauwe palen met groene kop en is 
een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het 
verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f. 

5. Tijdelijke greens omgeven door een witte lijn zijn verkeerde greens, zelfs als deze niet in 
gebruik zijn, en moeten worden ontweken volgens Regel 13-1f. 

6. Als een bal in de hindernis achter de green van hole 9 van de Blaak ligt of als het 
praktisch zeker is dat een bal die niet gevonden is tot stilstand gekomen is in deze 
hindernis, heeft de speler de volgende opties met één strafslag: 

 ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d (1) met bijtelling van een 
strafslag, of 

 de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de droppingzone (DZ) links 
naast het pad. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3. 

De speler mag de hindernis niet ontwijken volgens Regels 17.1d(2) of 17.1d(3). 
7. De rode hindernis links op hole 4 (de Oude Leij) is maar aan een kant gemarkeerd en 

strekt zich uit tot het oneindige. 
8. Als een bal in de hindernis achter de green van hole 2 van de Leij of in het riviertje de 

Oude Leij op hole 4 van de Leij is beland of als het bekend of praktisch zeker is dat een 
bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in deze hindernis, heeft de speler de 
volgende opties met een strafslag: 

 ontwijken volgens Regel 17.1, of 

 als een extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de 
droppingzone (DZ) droppen links voor de green (hole 2) dan wel rechts naast het 
pad (hole 4). Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3. 

9.  Als bij het spelen de speler moet handelen volgens Regel 13-1f, omdat zijn of haar bal 
tot stilstand is gekomen op een verkeerde green of als die green een belemmering vormt 
voor zijn of haar stand of de ruimte voor de voorgenomen swing:  

 Bij het bepalen van de dropzone voor het ontwijken van de verkeerde green, 
omvat deze green ook de voorgreen vanaf de greenzijde van de witte metalen 
plaatjes. 

 Dit betekent dat bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige 
belemmering zowel de green als de voorgreen volledig ontweken moet worden. 

  



TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS 
 

 

Plaatsen. 
Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, 
mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen 
in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag 
worden moet voldoen aan de volgende eisen: 

 Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal. 
 Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: 15 cm van het referentiepunt, 

maar met de volgende beperkingen: 
o dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en 
o dit gebied moet in het algemene gebied zijn. 

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal 
te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 
14.2b(2) en 14.2e. 
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: 
algemene straf volgens Regel 14.7a. 
 
Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, 
mag de speler een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm, niet dichter bij de 
hole. Zie voorbeeld plaatselijke regel E-3 voor details hoe dit moet worden gedaan. 
 
 
Beluchtingsgaten. 
Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat ligt: 

(a) Bal in het algemene gebied. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens 
Regel 16-1b. Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de 
speler deze opnieuw volgens deze plaatselijke regel ontwijken. 

(b) Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1d. 
Echter er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering 
vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler. 
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: 
algemene straf volgens Regel 14.7a. 
 
Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat ligt, dan mag de speler de 
belemmering ontwijken volgens Regel 16-1. Zie voorbeeld plaatselijke regel E-4 voor verdere 
details. 


