Plaatselijke regels
Buiten de baan (OOB), wordt aangegeven door palen gemarkeerd met een witte kop of band, een
wit schildje en hekken met een witte markering.
Grond in bewerking (GUR), gedefinieerd door een witte of blauwe lijn met een paal met groene kop
of door blauwe palen met groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze
verboden speelzone is men verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.
Paden en wegen zijn integrale delen van de baan, behalve de klinkerweg, bij het verlaten van hole 5,
tot aan de openbare weg en het rijpad vanaf de green van hole 7, tot aan de brug bij de green van
hole 8; deze zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken volgens Regel 16.1b.
Vaste obstakels: alle afstandspalen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan
ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken volgens Regel 15.2 is
verboden.
Aangepaalde bomen vormen 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 voor de voorgenomen swing,
dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f. Ligt de bal in een hindernis en de
speler ondervindt belemmering van een dergelijke boom bij het innemen van zijn stand of de ruimte
voor zijn voorgenomen swing, dan moet de speler deze belemmering ontwijken met een strafslag
volgens Regel 17.1e of zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).
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.
Verboden Speelzone. Het gebied tussen hole 7 en hole 8, gemarkeerd door rode palen met groene
kop, is een verboden speelzone. Een bal die in dit gebied ligt mag niet worden gespeeld zoals hij ligt
en U moet de belemmering door de verboden speelzone verplicht ontwijken volgens Regel 17.1e.
Ligt de bal buiten de verboden speelzone maar vormt de verboden speelzone een belemmering bij
het innemen van de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan mag men
deze belemmering zonder strafslag ontwijken volgens Regel 16.1b.
Straf bij overtreding van deze plaatselijke regels: algemene straf.
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Aandachtspunten
Let op: De verboden speelzone hindernis tussen hole 7 en hole 8, gemarkeerd door rode palen met
groen kop, is een “gebied met kwetsbaar milieu”. Het is verboden dit gebied te betreden of er naar
ballen te vissen.
Tijdelijke plaatselijke regels zijn aangegeven op het informatiebord in de hal van het clubhuis en bij
de afslag op hole 1 en 10.

Gedragsregels
Herstel pitchmarks en leg divots terug;
Hark de bunkers goed aan en plaats de hark met het bovenste deel van de steel tegen de standaard;
Wees hoffelijk en nodig snellere partijen uit u voorbij te gaan;
Aanwijzingen Caddiemaster/Marshall opvolgen;
Baanpersoneel voorrang verlenen.

Schuilhutten
Schuilhutten kunt u vinden bij de tee van hole 1, 5, 8, 12 en 16.

Onweerswaarschuwingen
Onweeralarm één lang geluidssignaal (ca. 15 seconden);
Sein veilig, één kort geluidssignaal (ca. 3 seconden);
Definitief einde spel, twee lange geluidssignalen ( 2x ca. 15 seconden).

ZWAAILICHT VAN DE GREENKEEPER AAN? NIET SPELEN!!
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