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ALGEMENE INFORMATIE & ETIQUETTES. 

 Het is niet toegestaan om met meer dan vier personen in een flight te spelen, anders dan in een 

verenigingswedstrijd. 

 De flight van hole 10 heeft voorrang op die van hole 1. Daarna ritsen. 

 Zwarte palen markeren grenzen van gebieden, waarvoor geldt dat als de bal zich in dit gebied 

bevindt, de optie van het gebruik van de droppingzone volgens E-1.2 of E-1.4 is toegestaan. 

 Bij hole 5(14) mag de bal niet over het ERGON terrein geslagen worden. Stelselmatige 

overtreders van deze regel kunnen door het bestuur tijdelijk geschorst worden. 

 Het is verboden om ballen op de dijk tussen hole 5 en 6 te zoeken en te rapen. Stelselmatige 

overtreders van deze regel kunnen door het bestuur tijdelijk geschorst worden. 

 De netten van ballenvangers mogen niet verplaatst worden. 

 

PLAATSELIJKE REGELS. 

 

A-1  BUITEN DE BAAN (OUT OF BOUNDS) EN GRENZEN VAN DE BAAN. 

 

A-1.1 De grens van de baan wordt aangegeven door de hekwerken rondom het sportpark, door witte 

markeringen of door witte paaltjes. 

A-1.2 Voor de lichtmasten en lantaarnpalen die aan de linkerzijden van hole 3 en hole 8 gemarkeerd zijn 

met witte banden geldt dat deze palen zelf binnen de baan staan, 

 en  geldt dat hier de out of bounds grens gegeven wordt door de lijn die raakt aan de dichtstbijzijnde 

buitenkanten van de palen. 

A-1.3 Bij het spelen van Hole 5 is hole 6 out of bounds en bij het spelen van hole 6 is hole 5 out of 

bounds. De out of bounds grens loopt vanaf het eerste witte paaltje geplaatst aan de rand van de 

bosstrook, door de bosstrook, langs de dijk en tot aan het hek van het sportpark. 

 

E-1  BIJZONDERE OF VERPLICHTE ONTWIJKPROCEDURES 

 

E-1.1  De dijk tussen hole 5(14) en 6(15), gemarkeerd door witte palen met een groene kop, is een 

verboden speelzone. De speler moet deze zone ontwijken volgens Regel 16.1f(2) als zijn of haar bal op 

de baan is en iets in de verboden speelzone een belemmering vormt voor de voorgenomen swing of 

stand. De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt. 

 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 

E-1.2  Bij het hek achter hole 7(16) 

Wanneer een speler in stand of swing belemmerd wordt door het met zwarte palen gemarkeerde gedeelte 

van het hek achter de green van hole 7(16), dan mag de speler: 

 handelen volgens Regel 19.2, of 

 als een extra mogelijkheid, mag de speler, met 1 strafslag, de oorspronkelijke bal of een andere 

bal in de droppingzone droppen aan de rechterkant van de green, aangegeven met een wit 

gemarkeerde tegel in het gras. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3 en 

de grens van de droppingzone bevindt zich op éen clublengte gerekend vanaf het midden van de 

tegel.  

 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 



E-1.3 Rechterzijde hole 7 (16). 

 Het gebied aan de rechterkant van hole 7(16) gemarkeerd door rode palen met een groene kop, is een 

verboden speelzone. De speler moet deze zone ontwijken volgens Regel 17.1e als zijn of haar bal in de 

hindernis ligt of op de baan is en iets in de verboden speelzone een belemmering vormt voor de 

voorgenomen swing of stand. De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt. 

 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 

E-1.4  De heg bij de green van hole 8(17) 

Wanneer een speler in stand of swing belemmerd wordt door het met zwarte palen gemarkeerde gedeelte 

van de heg achter de green van hole 8(17), dan mag de speler: 

 handelen volgens Regel 19.2, of 

 als een extra mogelijkheid, mag de speler, met 1 strafslag, de oorspronkelijke bal of een andere 

bal in de droppingzone droppen aan de rechterkant van de green, aangegeven met een wit 

gemarkeerde tegel in het gras. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3 en 

de grens van de droppingzone bevindt zich op éen clublengte gerekend vanaf het midden van de 

tegel. 

 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 

F-1   ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEDEN 

 

F-1.1    GROND IN BEWERKING. 

GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of door blauwe paaltjes met een 

groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het 

verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f 

 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 

F-1.2      Lantaarnpalen, lichtmasten en rugbydoelen 

Indien het bekend of praktisch zeker is dat de bal een lantaarnpaal of een daaraan vast verbonden 

voorwerp, een lichtmast of een paal van een rugbydoel raakt, moet de speler de slag laten vervallen en 

zonder straf opnieuw slaan zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal gespeeld werd in 

overeenstemming met Regel 14.6 

 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a  

 

F-1.3       Ballenvangers, voetbaldoelen en hun netten op sportvelden. 

Ballenvangers, voetbaldoelen en hun netten zijn vaste obstakels en mogen niet verplaatst worden. De 

belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1 

 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 

ALGEMENE STRAF PLAATSELIJKE REGEL. 

De algemene straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel is tenzij expliciet anders aangegeven: 

Matchplay: verlies van de hole; 

Strokeplay: 2 slagen. 



HOLES OP HET BUITENBADTERREIN EN EXTRA HOLES VOOR (non qualifying) 

WEDSTRIJDEN 

 

ALGEMENE INFORMATIE & ETIQUETTES. 

Buiten de negen reguliere holes worden bij sommige wedstrijden ook de holes op het buitenbadterrein en 

extra holes op het sportpark gebruikt. 

 Indien de zwembadholes worden gespeeld (al dan niet in een wedstrijd), wordt dit gedaan na hole 

5(14).  

 Een flight die van de zwembadholes komt, heeft voorrang op de flight die direct van hole 5(14) 

naar hole 6(15) gaat. Daarna ritsen. 

 Het is verboden om op welke manier dan ook ballen uit het zwembad te halen. Stelselmatige 

overtreders van deze regel kunnen door het bestuur tijdelijk geschorst worden. 

 

PLAATSELIJKE REGELS. 

 

Voor de holes op het buitenbadterrein (zwembadholes): 
 

A-2 BUITEN DE BAAN (OUT OF BOUNDS) EN GRENZEN VAN DE BAAN. 

 

A-2.1 De grens van de baan wordt aangegeven door het hekwerk van het gehele terrein alsmede de 

buitenkant van het binnenbadgebouw. 

A-2.2 Voor de tweede hole (Z2) geldt bovendien dat het terrein en de gebouwen links van de 

rechterzijde het filtergebouw buiten-de-baan is. Deze grenslijn loopt vanaf het zwembassin tot aan het 

hekwerk als aangegeven in de bijgevoegde tekening. 

    

 



E-2   BIJZONDERE OF VERPLICHTE ONTWIJKPROCEDURES 

 

E-2.1 Het gehele zwembassin (rode hindernis) begrensd door haar stenen rand is een verboden 

speelzone. Als een bal binnen deze verboden speelzone ligt moet de belemmering door de verboden 

speelzone ontweken worden volgens Regel 17.1e
 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 

F-2   ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEDEN. 

 

F-2.1 Zandspeelplaatsen bij hole Z2. 

De zandspeelplaatsen inclusief de strook gras daartussen (GUR) gemarkeerd met blauw groene palen 

zijn een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht om 

zonder straf te ontwijken gebruik te maken van de droppingzone. 

De droppingzone op de fairway voor de speelplaatsen is aangeven door een bord met opschrift DZ en 

een centraal geplaatste wit gemarkeerde tegel en is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.  

 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 

Voor de extra holes op het sportpark. 
 

A-3  BUITEN DE BAAN (OUT OF BOUNDS) EN GRENZEN VAN DE BAAN. 

 

A-3.1 De grens van de baan wordt aangegeven door het hekwerk van het sportpark. 

A-3.2 Alle velden en banen met een kunststof ondergrond met uitzondering van de tartanatletiekbaan 

zijn buiten-de-baan gebieden. Ligt een extra hole geheel buiten-de-baan grenzen van de reguliere baan, 

dan gelden deze grenzen ook voor zo’n hole. 

 

F-3   ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEDEN. 

 

F-3.1 De tartan atletiekbaan  

De tartan atletiekbaan (GUR) is een verboden speelzone begrensd door de rand van de atletiekbaan. Bij 

een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens 

regel 16.1f 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 

F-3.2 Ballenvangers en hun netten bij de drivingrange.  

De ballenvangers en hun netten zijn vaste obstakels en mogen niet verplaatst worden. De belemmering 

door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1. 

 

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats bij het overtreden van een plaatselijke regel: 

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 

UITZONDERINGEN: 

 

Voor speciale wedstrijden zoals de cross-country kan de wedstrijdleiding in overleg met de handicap- en 

regelcommissie extra en/of afwijkende plaatselijke regels opstellen. 

 

De Regelcommissie 


