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PLAATSELIJKE REGELS, gewijzigd 16 augustus 2021 
 

Buiten de baan (out of bounds) 
De grens van ‘buiten de baan’ wordt gevormd door witte paaltjes. Een bal die de 
Spieringweg ‘buiten de baan’ kruist en tot stilstand komt aan de overkant van de 
Spieringweg, is ‘buiten de baan’, zelfs als hij op een ander deel van de baan ligt. 
De rode hindernissen links van hole Cruquius-7, achter holes Cruquius-6 en -8, links 
van hole Leeghwater-5 en links van de holes Lynden-1, -2, -3 en -4 zijn slechts aan één 
kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.  
 
Interne out of bounds 
Bij het spelen van Cruquius-5 is de fairway van Cruquius-4 ‘buiten de baan’. Bij het 
spelen van Lynden-6 is de fairway van Lynden-1 ‘buiten de baan’. 
 
Grond in bewerking (GUR)/Verboden speelzone 
GUR is gemarkeerd door witte of blauwe lijnen of blauwe paaltjes en/of enkele bordjes 
c.q. paaltjes in de GUR (R.16.1b). Blauw gemarkeerde GUR vormt een verboden 
speelzone, waarbij de speler verplicht is de belemmering te ontwijken in 
overeenstemming met R.16.1f. 
 
Aangepaalde bomen 
Door palen ondersteunde bomen zijn een verboden speelzone en moeten zonder straf 
worden ontweken volgens R.16.1f. 
 
Dropping zones [DZ] 
Op de volgende holes heeft de speler naast de mogelijkheden van R.17, de extra optie 
om, met één strafslag, een bal te droppen in de dropping zone: 
Cruquius-8, Leegwater-4, Lynden-4 en -7: voor een bal in de hindernis achter de green;  
Lynden-3: droppen ‘op het eiland’ volgens R.17.1d is niet toegestaan.  
De dropping zone wordt gevormd door het gebied binnen 1 stoklengte vanaf het bordje 
DROP AREA. De dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3. 
 
Begrenzing hindernissen Lynden-3 en Lynden-4 
Hole Lynden-3 is aan de eilandzijde niet gemarkeerd. De hindernis wordt aan de 
eilandzijde begrensd door de waterzijde van de beschoeiing. De rode hindernis van hole 
Lynden-4 is over de volle lengte van de waste-area niet gemarkeerd. De hindernis 
wordt ter plaatse begrensd door de waterzijde van de beschoeiing. 
 
Provisionele bal hindernis 
Als het onduidelijk is of een bal in de hindernis van de holes Cruquius-7, Leeghwater -7, 
Lynden-3*), Lynden-6 of Lynden-8 ligt of daarin verloren is, mag de speler een andere 
bal spelen als ‘provisionele bal’ volgens R.18 of ontwijken volgens R.17.1. Als de 
oorspronkelijke bal buiten de hindernis wordt gevonden moet de speler daarmee verder 
spelen. Als de oorspronkelijke bal in de hindernis wordt gevonden mag de speler de bal 
spelen zoals hij ligt of verder spelen met de ‘provisionele bal’. Als de oorspronkelijke bal 
niet is gevonden moet de speler verder spelen met de ‘provisionele bal’. 
*) Op Lynden-3 mag de provisionele bal worden gespeeld vanuit de dropping zone. 
 
Alternatief voor ‘slag en afstand’ voor een verloren bal of ‘buiten de baan’*). 
Als de bal van een speler 1. niet is gevonden of 2. het bekend of praktisch zeker is dat 
deze tijdens het spelen van Cruquius-4 of Lynden-9 buiten de baan is, dan mag de 
speler als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en 
afstand.  
 
Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in 
de dropzone (R.14.3), afgeleid van de volgende referentiepunten a. en b. 
 
Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten: 

a. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk: 
• tot stilstand is gekomen op de baan; 
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• het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan. 
b. Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld 

dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de 
hole dan het referentiepunt voor de bal. 

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is 
gemaaid op fairwayhoogte of lager. 
 
Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft 
gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met 
gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt 
gespeeld. 
 
Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen: 

• een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee 
clublengten aan de buitenkant van die lijn), en 

• een lijn van de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten 
aan de fairwaykant van die lijn). 
 

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone: 
• deze moet in het algemene gebied zijn, en 
• deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal. 

 
Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel: 

• Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in 
het spel en mag niet worden gespeeld. 

• Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 
minuten zoekperiode (R.6.3b). 

 
Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als: 

• bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een 
hindernis, of 

• de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand 
volgens R.18.3. 

 
Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is 
gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is tijdens 
het spelen van genoemde holes. 
 
*) De wedstrijdcommissie kan besluiten deze plaatselijke regel voor benoemde 
wedstrijden buiten toepassing te verklaren. 
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Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: de algemene straf. 
 

De in dit document opgenomen plaatselijke regels hebben 
voorrang boven de op de scorekaart vermelde plaatselijke regels. 

 
 


