
                              HGC Regelcommissie, 17 mei 2020 

 

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS 
Ter voorkóming van Corona-besmetting 
Deze regels gelden tot nader order voor alle qualifying ronden 
en clubwedstrijden en worden aanbevolen voor alle andere ronden. 
 
 
Regel 3.3b van gewijzigde toepassing (uitwisselen scorekaarten) 
In afwijking van Regel 3.3b houden de spelers zelf de score bij op de eigen 
scorekaart. Ter controle houden de spelers daarnaast op de eigen kaart de score bij 
van de speler voor wie zij als marker optreden. 
Na afloop van de ronde behoeft de scorekaart niet medeondertekend te worden door 
de marker; een heldere mondelinge accordering door de marker volstaat. 
Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: Ontbreekt de 
mondelinge accordering van de marker, dan wordt de speler 
gediskwalificeerd. 
 
 
Alleen eigen bal aanraken 
Spelers moeten ervoor zorgen alleen zelf de eigen bal of stok aan te raken of op te 
pakken. 
Een opgegeven bal mag alleen door een andere speler worden teruggebracht naar de 
speler door deze – zonder hem aan te raken - met een voorzichtige rollende slag terug 
te slaan naar die speler of deze op te pakken met een ballen-/stokkendoek. 
Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf. 
 
 
Regel 13.2b vervalt (vlaggenstok wegnemen) 
Op geen enkel moment mag enige speler de vlaggenstok aanraken of uit de hole 
nemen. (De bal moet dus altijd worden uitgeholed met de vlaggenstok ín de hole.) 
(Door verondieping van de holes is het mogelijk om de bal uit de hole te nemen, 
zonder de vlaggenstok aan te raken [alleen te doen door de speler zelf]). 
Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf. 
Indien de spelers in een groep de vlaggenstok buiten de hole aantreffen, dienen zij 
omzichtig, bijvoorbeeld met een ballen-/stokkendoek, de vlaggenstok terug te 
plaatsen, voordat zij hun spel voortzetten. (Een golfhandschoen geldt daarbij niet als 
beschermend hulpmiddel, omdat u met die handschoen eenvoudig in uw gezicht kunt 
wrijven). 
 
 
Geen harken in bunkers 
(Ter voorkóming van overdracht van het virus zijn alle harken uit de bunkers 
verwijderd. Spelers wordt gevraagd om hun sporen in de bunker zo goed mogelijk 
glad te strijken met hun voet of een clubhoofd*)). 
Indien een speler bij het spelen van zijn bal in een bunker hinder heeft van oude 
gebruikssporen ten gevolge van ‘niet harken’, gelden zulke oude gebruikssporen niet 
als abnormale baanomstandigheid volgens Regel 16.1c. De bal moet worden gespeeld 
zoals die ligt. 
Als alternatief kan de speler zijn bal onspeelbaar verklaren en het spel vervolgen met 
een van de opties van Regel 19.3 (met 1 of 2 strafslagen). 
Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf.  
*) etiquette: Betreedt en verlaat bunkers altijd en alleen via de lage kant. 
 
Algemene straf = 2 strafslagen 

 


