
 
Baaninformatie op scorekaart vanaf 1 januari 2019  

   
 

PLAATSELIJKE REGELS 

 

• Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen. Een bal die de openbare weg, 

gedefinieerd als buiten de baan, kruist en op de andere kant van de baan tot stilstand komt 

is buiten de baan, zelfs als deze op een ander deel van de baan komt te liggen. 

 

• Grond in bewerking(GUR) wordt aangegeven door blauwe palen. Indien er sprake is van 

belemmering door GUR moet de speler deze ontwijken volgens Regel 16.1b, -c of -d. 

 

• Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering door een 

aangepaalde boom, is de speler verplicht deze te ontwijken volgens Regel 16.1b. 

 

• Het gebied rechts van Hole 5 en 6, gemarkeerd door rode palen met groene kop, is een NO 

PLAY zone en mag niet betreden worden. Het is VERBODEN om een bal uit de NO PLAY 

zone te spelen en/of op te rapen. Het gebied moet worden ontweken volgens Regel 

17.1e. 

 

• Indien de bal een hoogspanningsdraad of hoogspanningsmast op Hole 5, 6 of 7 raakt, komt 

de slag te vervallen. De speler moet een nieuwe bal spelen, zonder straf, vanaf de plaats 

waar de laatste slag werd gedaan volgens Regel 14.6. 

 

De straf voor overtreding van een plaatselijke regel: 

• Matchplay: verlies van de hole; 

• Strokeplay: 2 strafslagen 

 

GEDRAGSREGELS 

 

• Gaarne plaggen terugleggen. Niet met uw kar/trolley op de voorgreens en tussen bunkers 

en greens lopen. Tees opruimen. Bunkers aanharken. Pitchmarks herstellen.  

 

• Baanpersoneel heeft ALTIJD voorrang. Wacht op hun teken om door te spelen. 

 

 

• Het is verboden om ballen geslagen in privétuinen hieruit te halen. Overtreding kan worden 

bestraft. Eventuele schade wel melden aan de bewoner(s). 

 

 

MARSHAL 

• De marshal-buggy is voorzien van een defibrillator (AED). Telefoonnummer: 06-12297547 

 

 

AFSTANDSMARKERINGEN 

• Zijn gemeten tot het midden van de green. 

• 200 meter, paal langs de baan, wit gemarkeerd, alleen op de par 5 holes 

• 150 meter, paal langs de baan, geel gemarkeerd 

• 100 meter, paal langs de baan, blauw gemarkeerd 

• 50 meter, rood schild in de baan 

 

 


