
Local Rules 

 Buiten de baan (Regel 27) wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.  
 Alle wegen en paden zijn integraal deel van de baan 

 Stenen in bunkers zijn losse obstakels, Regel 24-1 is van toepassing.  
 Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe paaltjes of witte lijnen. 

Bij belemmering door GUR (Regel 25-1a) gemarkeerd door blauwe paaltjes moet 

die belemmering worden ontweken volgens Regel 25-1b). GUR gemarkeerd door 

witte lijnen mag worden ontweken.  
 Bescherming jonge aanplant d.m.v. een blauw lintje aan de stam. Jonge aanplant 

gemerkt met een blauw lintje zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van 

belemmering ( Regel 24-2a) is de speler verplicht de belemmering te ontwijken 

volgens Regel 24-2b.  
 Mierenhopen door de baan zijn GUR en moeten volgens Regel 25-1b worden 

ontweken.  

Straf voor overtreding van een Local Rule: 

     matchplay: verlies van de hole, strokeplay: twee slagen.  

 Gebruik van de afstandsmeters. Een speler mag afstanden bepalen met een 

afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een 

afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden 

kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over 

clubkeuze), overtreedt hij regel 14-3.  

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde 
clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde is verkregen. 

Straf voor overtreding: 

Bij de eerste overtreding: matchplay: verlies van de hole, strokeplay: twee slagen 

Bij volgende overtreding: diskwalificatie 

 Algemeen  

 Afstandpaaltjes en - tegels bevinden zich op 200, 150 en 100 meter van het 

midden van de green.  
 Het is verboden op de holes 2 en 11 af te slaan bij nadering van een trein.  
 Waterhindernissen. In verband met de aangebrachte beschermfolie is het ten 

strengste verboden de waterhindernissen op de holes 1 (de kikkerpoel in de hei), 

2, 4, 5 en 7 (op deze hole tot aan de duiker) te betreden. Ook het vissen naar 

ballen in deze waterhindernissen is streng verboden.  

 Het is ten strengste verboden om buiten de afrastering ballen te zoeken of te 
rapen.  

 


