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Plaatselijke regels
1. Out of bounds: Buiten de baan is aangegeven door witte paaltjes of witte verf op bomen.
2. Brug tussen hole 1 en hole 3: Als de bal op de brug ligt mag de bal niet gespeeld worden. U
moet met 1 strafslag het spel voortzetten volgens Regel 26-1.
3. Vijver hole 6: Indien het onduidelijk is of de bal in de vijver (waterhindernis) ligt of daarin
verloren is, mag de speler een andere bal spelen als provisionele bal volgens één van de
mogelijkheden van Regel 26-1 die van toepassing is. Indien de oorspronkelijke bal buiten de
vijver is gevonden, moet de speler daarmee verder spelen. Indien de bal wordt gevonden in
de vijver mag de speler de bal spelen zoals hij ligt. Indien de oorspronkelijke bal niet
gevonden is moet de speler verder spelen met de provisionele bal.
4. GUR: Perken met rododendrons. Handelen volgens Regel 25-1b. Hole 7 heeft droppingzone.
5. Verharde paden zijn geen onderdeel van de baan. Handelen volgens Regel 24-2b.
6. Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker
per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of één van beide caddies of
uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of merker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2,
18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of
zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als
gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals de zwaartekracht, dan moet
de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke
omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.
7. Afstandmarkeringen: Links/rechts van fairway tot midden green.
Wit = 200 meter
Rood = 100 meter

Geel = 150 meter
Blauw = 50 meter

Gedragsregels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oefenslagen: Geen oefenslagen op de tee.
Trolley’s parkeren in aangegeven overdekte ruimte.
Trolley, tas of buggy niet op afslagplaats, green of voorgreen.
Pitchmarks herstellen.
Uitgeslagen plaggen terugleggen.
Bunkers aanharken.
Baanpersoneel heeft voorrang.

Betreden van en het spelen op het terrein is op eigen risico.
U bent persoonlijk aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade.
Telefoon clubhuis 0591-303054

Ontspan en geniet!

