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Wijzigingen in de baan doorgevoerd 
 

Een door de Regel- & Handicapcommissie uitgevoerde baanschouw leverde een mooi 

overzicht op van zaken, die aanpassingen in de baan en de toe te passen regels 

vereisten. 

De uitkomsten van deze baanschouw zijn met Arie van der Graaf (VvE) en Gerben Kievit 

(SBA) doorgesproken. 

De reeks van punten hebben inmiddels geleid tot aanpassingen in de baan. 

 

De Regel- & Handicapcommissie zal u regelmatig informeren over mogelijke wijzigingen 

in de baan, regelwijzigingen, het al dan niet (tijdelijk) instellen van lokale regels en de 

(tijdelijke) consequenties van groot baanonderhoud. 

 

Hieronder leest u een overzicht van de aangebrachte wijzigingen. 

 

Algemene opmerkingen 

• Op meerdere plaatsen in de baan zijn de locaties van de witte, rode, gele en blauwe 

paaltjes (baanmarkeringen) herzien, zichtbaar en consistent gemaakt. Veel van deze 

wijzigingen zullen waarschijnlijk niet direct opvallen, maar spelers OPGELET! 

Een paar belangrijke wijzigingen, die wel goed zichtbaar zijn betreffen de Out of 

Bounce palen op de holes 8 en 9, de beschermde zone langs de holes 5 en 6 en de 

aangepaste plaatselijke regel over de hoogspanningsmasten en -draden. Kijkt u dus 

goed om u heen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

 

• De praktijk wijst uit dat baanmarkeringen nimmer in zijn geheel zijn aan te geven met 

alleen maar de geplaatste palen. Vaak is er onduidelijkheid en discussie over wat nu 

de werkelijke grens van een gemarkeerd gebied is. De regels zeggen een rechte lijn 

tussen 2 markeringen (palen), maar is dat ook werkelijk in de baan zo bedoeld als 

grens. 

Het antwoord hierop is vaak een duidelijke NEE. 

Daar waar markeringen zijn aangebracht is het de bedoeling dat u de 

(maai)contouren van het gemarkeerde gedeelte van de baan volgt. 

Voorbeeld: De rechterzijde van hole 4 is over de gehele lengte gemarkeerd als 

“penalty area” (rode palen). De markering van deze “penalty area” is NIET bedoel als 

1 rechte lijn, omdat de “penalty area” een glooiende natuurlijke begrenzing kent. De 

speler is verplicht hier de maaicontouren te volgen. De gemaaide gedeelten vallen 

buiten de markering die de “penalty area” aangeeft. 

Daar waar twijfel bestaat of een bal wel of niet binnen de markering valt, (dus wel of 

niet een regel toepassen) kan en mag de speler bij Strokeplay een 2de bal spelen, 

zodat conform beide situaties een score kan worden genoteerd. De speler moet 

achteraf om een ruling vragen bij de Commissie. 

Bij Matchplay speelt de speler de bal conform de regel waarvan hij vindt dat het juist 

is. De tegenpartij kan en mag een claim leggen als deze het niet eens is met de door 

de speler gekozen oplossing en vraagt na de ronde om een ruling. 

 

• De Oranje tee markeringen (oranje paal naast de baan en ronde markeringen in de 

baan) zijn zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst, zodat spelers die hiervan 

gebruikmaken niet hoeven te zoeken naar de werkelijke afslagplaats. 

 

• Er is soms wat verwarring bij het droppen van een bal, nadat een speler zijn bal 

achter de green van hole 10 in de waterhindernis heeft geslagen. Het is in deze 

situatie erg lastig en vaak ook onmogelijk om binnen 2 stoklengten de bal te droppen 

zonder dichter bij de hole uit te komen. De enige juiste oplossing is dan dat men terug 

moet gaan naar de plaats waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld. 
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Om deze situatie op te heffen is er links naast de green van hole 10 een “drop area” 

gecreëerd. Zie de hiervoor opgestelde plaatselijke regel. 

 

 

De huidige van kracht zijnde (tijdelijke) plaatselijke regels (local rules): 

 

• De speler is verplicht om de (maai)contouren van gemarkeerde gebieden zoals 

penalty areas (rode palen), waterhindernissen (gele palen) en GUR (blauwe palen) in 

de baan te volgen. 

 

• 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. 

 

• Tractorsporen, gerooide en opgestapelde takken van struiken en bomen worden 

aangemerkt als “abnormale terreinomstandigheden” en mag door de speler worden 

ontweken 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 een speler zijn bal achter de green van hole 10 in de waterhindernis heeft 

geslagen moet de speler een bal droppen volgens Regel 14.3 in het vastgestelde 

gebied links van de green van hole 10 dat is aangeduid als “drop area”. 

 

• 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. 

 

• Met ingang van 1 november 2019 mag de speler de bal schoonmaken en plaatsen 

(binnen 15 centimeter van de oorspronkelijke ligplaats) op de kort gemaaide 

gedeelten van de baan. 

 

De straf voor overtreding van een plaatselijke regel: 

• Matchplay: verlies van de hole; 

• Strokeplay: 2 strafslagen 

 

 

 

 


