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- Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien 
de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een 
hindernis ligt en de bal ligt op of tegen een dergelijke boom 
of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de 
stand van de speler of de ruimte van zijn voorgenomen 
swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken 
zonder straf volgens Regel 16.1f. Ligt de bal in een 
hindernis en de speler ondervindt belemmering dan moet 
de speler deze belemmering ontwijken met een strafslag 
volgens Regel 17.1e of zonder strafslag volgens Regel 
17.1e(2). 

- Abnormale baanomstandigheid (Grond in bewerking), 
aangegeven door een witte of blauwe lijn en een blauwe 
paal met groene top, is een verboden speelzone. Bij een 
belemmering door deze verboden speelzone is men 
verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 
16.1f. 

- Buiten de baan (OOB), wordt aangegeven door witte palen 
of door palen en hekken met witte markering. 

- Keerwanden (houten beschoeiingen en damwanden) 
zijn integrale delen van de baan. Liggen ze in een hindernis 
dan is de baankant van zo’n houten constructie ook de 
grens van de hindernis. 

- Paden en wegen zijn integrale delen van de baan, behalve 
de klinkerweg, na hole 5* tot aan de openbare weg en het 
pad vanaf de green van hole 7** tot aan de brug bij de 
green van hole 8**; deze zijn vaste obstakels en mogen 
worden ontweken zonder straf volgens Regel 16.1b. 

- Sproeikoppen: Vaste obstakels 
Een belemmering door een vast obstakel mag worden 
ontweken volgens Regel 16.1. De speler heeft een extra 
mogelijkheid om een belemmering door 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 vast obstakel zich op de 
speellijn bevindt, en: 

• binnen twee clublengten van de green ligt, en 
• binnen twee clublengten van de bal. 
Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet 
ontweken worden als de speler een speellijn kiest die 
duidelijk onredelijk is. 

- Verboden Speelzone. De hindernis tussen hole 7** en hole 
8**, gemarkeerd door rode palen met groene top, is een 
verboden speelzone. Een bal die in deze hindernis ligt mag 
niet worden gespeeld zoals hij ligt en men moet een 
belemmering door deze verboden speelzone verplicht 
ontwijken volgens Regel 17.1e. Ligt de bal in het algemene 
gebied en vormt deze verboden speelzone een belemmering 
bij het innemen van de stand van de speler of de ruimte 
voor de voorgenomen swing, dan is men verplicht deze 
belemmering zonder strafslag te ontwijken volgens Regel 
16.1b. 

- Gedragscode voor de Verboden speelzone. Het gebied 
tussen hole 7** en hole 8**, is een Kwetsbaar Ecologisch 
Gebied. Het is verboden dit gebied te betreden of hierin 
naar ballen te hengelen. 

- Tijdelijke Plaatselijke Regels, zie hiervoor de 
publicatieborden in het clubhuis, bij hole 1 en hole 10 

 Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in 
overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens 
Regel 14.7a. 
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