
LOCAL RULES 2022 – Update!

 

1. Buiten de baan

Voorbij elke omheining, afsluiting of grens van witte palen die de baan 
markeren.

Alle voorwerpen die buiten de baan markeren zijn geen obstakel en moeten 
als vast beschouwd worden. De betonnen basis van een omheining of 
afsluiting maakt er integraal deel van uit.

2. Abnormale Baanconditie (R16.1)

Een gat gemaakt door een dier; grond in bewerking; tijdelijk water; vaste 
obstakels (bv. zitbanken, sprinklers, metalen constructies, netten) mogen 
ontweken worden volgens regel 16.1:
                  ° vrij uitwijken
                  ° referentiepunt kiezen (dichtstbijzijnde punt voor volledig uit-
                     wijken in het Algemeen Gebied.
                  ° één clublengte.
Vast obstakel (R16.1), het net en de palen waaraan het bevestigd is rond 
de tee-box van Hole 4 worden beschouwd als een vast obstakel en 
mogen, indien de speler er door gehinderd wordt bij het nemen van zijn 
normale stand of het uitvoeren van een normale swing, ontweken 
worden volgens R16.1
Belemmering van de speellijn is op zich geen aanleiding voor ontwijken 
volgens deze regel!



De container op Hole 2 is een vast obstakel en mag ontweken worden 
volgens R. 16.1
De ruimte tussen de meest noordelijke paal van de netten van Hole 2 en 
de container:
a) Indien de bal zich in deze zone bevindt mag hier vrij uitgeken worden 

naar de dropzone (DZ)
b) Indien de bal zich in de doorgang van de netten van Hole 2 bevindt 

mag hier vrij uitgeweken worden naar de dropzone (DZ)

Het net en de palen waaraan het bevestigd is tussen de green van Hole 2 
en het afslaggebied van Hole 3 worden eveneens beschouwd als vast 
obstakel.

Indien de speler gehinderd wordt bij het innemen van een normale 
stand, het uitvoeren van een normale swing en indien het de speellijn 
van zijn slag kan beïnvloeden, heeft de speler de volgende opties:
                  ° de bal spelen zoals hij ligt.
                  ° de bal, zonder strafslag, droppen in de voorziene en 
                     verplichte dropping zone (DZ). De bal moet worden gedropt 
                     vanaf kniehoogte binnen de grenzen van de DZ en dient ook 
                     binnen deze zone tot stilstand komen.

De ankerpunten van de palen op Hole 6 die zich op de fairway bevinden 
zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens R.16

3. Losse obstakels in bunkers (R12.2)

Stenen en harken zijn losse obstakels en mogen verwijderd worden 
volgens R.12.2 (zonder strafslag).

4. Tijdelijk water in de bunker (R16.1c)

                             ° vrij uitwijken: het dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken 

                                en het uitwijkgebied moet binnen de bunker liggen.

                              ° met één strafslag: - droppen buiten de bunker of achteruit-     

                                op-de-lijn uitwijken (stroke and distance).   



5. Ingebedde bal (R16.3)     
      
Opnemen mag overal in het Algemeen Gebied met in acht name van  
R16.3, behalve wanneer ingebed in zand. Bij het uitwijken dropt de 
speler de bal binnen 1 clublengte direct achter de plaats waar de bal was 
ingebed, niet dichter bij de hole.

6. Non Playing Zone (R17) 

Het strafgebied op Hole 2 aangeduid door rode palen met groene kap is 
een NPZ.  Uitwijken volgens de geldende regels. Naar een bal in dit 
gebied mag niet gespeeld, gezocht, noch opgeraapt worden, tenzij deze 
met een ‘retriever’ bereikbaar is.
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