
 

 

Local Rules 21 – 02 – 2022. 
 
Buiten de baan. 
Buiten de baan wordt gemarkeerd door witte palen.  
Hindernissen. 
Alle hindernissen worden aangegeven met rode palen. Deze palen zijn vaste obstakels. 
Plaatsen. 
Winterregel: van 1 november tot 30 april geldt de volgende winterregel: 
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden 
verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler mag een bal plaatsen binnen 
15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag 
de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het 
spel.  
Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden 
Door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager. 
Hole 5. 
De rode hindernis op hole 5 is maar aan een kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het 
oneindige. 
Oefengreen. 
De oefengreen bij hole 9 is geen integraal onderdeel van de baan en is dus geen verkeerde 
green. Hij hoeft niet ontweken te worden volgens regel 13-1f, maar is grond in bewerking en 
de speler mag zonder straf regel 16-1b toepassen. 
Beluchtingsgaten. 
Als de bal van de speler in of tegen een beluchtingsgat ligt:  

• In het algemeen 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 de plaatselijke regel ontwijken. 

• 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, voor de speellijn van de speler. 
Grond in bewerking, aangegeven door blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij 
belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken 
volgens regel 16.1f. 
Muurresten oude stadsmuur. 
De muurresten bij de tee van hole 4, en bij de green van hole 7 zijn vaste obstakels en 
mogen ontweken worden volgens regel 16.1. 
Paden. 
Alle paden zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden. 
 


