ALGEMENE INFORMATIE
1. Repareer snel pitchmarks en divots.
2. Stap de bunker aan de lage kant in en uit.
3. Iedere speler wordt geacht de etiquette en het baanreglement te kennen en toe te passen.
4. Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green. Groene afstandspalen staan op 100 m
en oranje op 150 m.
5. Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Spelers dienen te wachten op een teken of het uitgaan van
het zwaailicht voordat zij het spel voortzetten.
6. In de baan geldt een algemeen rookverbod: voor uitzonderingen zie informatieborden.
7. De volledige tekst van de plaatselijke regels is te vinden op de website van Prise d’eau:
www.prisedeau-golf.nl.
8. Voor tijdelijke Plaatselijke Regels zie de infoborden bij de eerste hole van elke lus.
Waarschuw bij calamiteiten of onregelmatigheden de Marshal:

MARSHAL 1 06-10 92 96 54
MARSHAL 2 06-13 25 92 74
MARSHAL 3 06-18 28 75 86

PLAATSELIJKE REGELS
1. Out of bounds: wordt aangegeven door witte palen.
2. Aangepaalde bomen en afstandspalen zijn vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag
enkel is toegestaan volgens Regel 16.1b.
3. Een sproeikop in het algemene gebied die op de speellijn ligt binnen twee clublengten van de
green en binnen twee clublengten van de bal, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een
sproeikop mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn
kiest die duidelijk onredelijk is.
4. Grond in bewerking (GUR), gemarkeerd door blauwe palen met groene koppen, 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. Deze moeten worden ontweken volgens Regel 13-1f.
6. De droppingzone, links van de fairway naast het pad, voor de hindernis achter de green op Blaak
hole 9, is de enige ontwijkmogelijkheid naast het ontwijken met slag en afstand (Regel 17.1d (1)).
Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
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 extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis achter de green van hole 2 van de
Leij of het riviertje de Oude Leij op hole 4 van de Leij mag een speler met bijtelling van één
strafslag een bal in de droppingzone 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. Bij het ontwijken van een verkeerde green omvat de verkeerde green ook de voorgreen vanaf de
greenzijde van de witte metalen plaatjes. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13-1f,
bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, zowel de green als het
aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moet worden.
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.
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