
PLAATSELIJKE REGELS 

 

 

GUR aangegeven door blauwe palen met groene koppen moet worden beschouwd 

als een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering door GUR moet de 

speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1f.  

 
Verplicht ontwijken van een belemmering door een verboden speelzone binnen een abnormale baanomstandigheid 

In elk van de volgende situaties mag de bal niet worden gespeeld zoals hij ligt: 

(1) Wanneer de bal in een verboden speelzone ligt. Als de bal in een verboden speelzone in of op een abnormale 

baanomstandigheid ligt in het algemene gebied, in een bunker of op de green: 

• Verboden speelzone in het algemene gebied. De speler moet de situatie zonder straf ontwijken 

volgens Regel 16.1b. 

• Verboden speelzone in een bunker. De speler moet de situatie met of zonder straf ontwijken volgens Regel 

16.1c(1) of (2). 

• Verboden speelzone op een green. De speler moet de situatie zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1d. 

(2) Wanneer een verboden speelzone een belemmering vormt voor stand of swing voor een bal ergens op de baan 

maar niet in een hindernis. Als de bal buiten een verboden speelzone ligt en in het algemene gebied, in 

een bunker of op de green ligt en een verboden speelzone (ongeacht of die zone zich binnen een abnormale 

baanomstandigheid of in een hindernis bevindt) belemmert de speler in zijn ruimte voor zijn voorgenomen stand of 

swing, dan moet de speler: 

• de situatie ontwijken als dat is toegestaan volgens Regel 16.1b, c of d, afhankelijk van of de bal in 

het algemene gebied, in een bunker of op de green ligt, of 

• handelen volgens een van de opties voor een onspeelbare bal volgens Regel 19. 

Voor hoe te handelen wanneer sprake is van een belemmering door een verboden speelzone als de bal in 

een hindernis ligt, zie Regel 17.1e. 

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 16.1: algemene straf volgens Regel 14.7a. 

 

Alle paden, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, en kunstobjecten op de baan, 

worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder straf is 

toegestaan volgens Regel 16-1.  

 
Wanneer ontwijken is toegestaan 

(1) De betekenis van belemmering door abnormale baanomstandigheden. Er is sprake van een belemmering in 

ieder van de volgende gevallen: 

• De bal raakt of ligt in of op een abnormale baanomstandigheid. 

• Een abnormale baanomstandigheid belemmert fysiek de ruimte voor het innemen van de spelers stand of 

voorgenomen swing. 

• Alleen wanneer de bal op de green ligt: een abnormale baanomstandigheid op of naast 

de green belemmert de speellijn. 

Als de abnormale baanomstandigheid zo dichtbij is dat de speler er weliswaar door wordt afgeleid, maar er niet 

wordt voldaan aan één van de bovengenoemde eisen, is er geen sprake van een belemmering volgens deze regel. 

Zie ook de Commissie Procedures, Hoofdstuk 8; Voorbeeld plaatselijke regel F-6 (de Commissie kan een plaatselijke 

regel instellen op grond waarvan ontwijken zonder straf niet toegestaan is voor een abnormale 

baanomstandigheid die uitsluitend de ruimte voor de voorgenomen stand belemmert. 
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AFBEELDING 16.1a: WANNEER ONTWIJKEN VAN EEN ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEID IS TOEGESTAAN 

De afbeelding gaat uit van een rechtshandige speler. Ontwijken zonder straf is toegestaan in geval van een 

belemmering door een abnormale baanomstandigheid, met inbegrip van een vast obstakel, als de bal de 

baanomstandigheid raakt of erin ligt (B1) of als de baanomstandigheid het gebied van je voorgenomen stand (B2) 

of swing belemmert. Het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering voor B1 is P1 en dat punt ligt heel dicht bij 

de baanomstandigheid. Voor B2 is het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering P2 en dat ligt verder van de 

baanomstandigheid, omdat je met je stand niet in de abnormale baanomstandigheid mag staan. 

(2) Ontwijken is overal op de baan toegestaan behalve wanneer de bal in een hindernis ligt. Ontwijken van een 

belemmering door een abnormale baanomstandigheid is uitsluitend toegestaan volgens Regel 16.1 wanneer aan 

beide onderstaande voorwaarden is voldaan: 

• De abnormale baanomstandigheid bevindt zich op de baan (en niet buiten de baan).  

• De bal ligt ergens op de baan, maar niet in een hindernis (daar kan alleen volgens Regel 17 worden 

ontweken). 

(3) Ontwijken niet toegestaan wanneer het duidelijk onredelijk is de bal te spelen. Ontwijken is niet toegestaan 

volgens Regel 16.1: 

• Wanneer het spelen van de bal zoals hij ligt duidelijk onredelijk is vanwege iets anders dan de abnormale 

baanomstandigheid (bijvoorbeeld wanneer de speler in tijdelijk water of op een vast obstakel staat, maar 

geen slag kan doen door de ligging van de bal in een struik). 

• Wanneer de belemmering alleen maar bestaat doordat de speler een club, stand, swing of speelrichting 

kiest die onder de gegeven omstandigheden duidelijk onredelijk is. 

[Clarification available:  Meaning of “Clearly Unreasonable to Play Ball” When Deciding If Relief Is Allowed] 

b 

Ontwijkprocedure voor een bal die in het algemene gebied ligt 

Als de bal van de speler in het algemene gebied ligt en er is sprake van een belemmering door een abnormale 

baanomstandigheid op de baan, mag de speler die belemmering zonder straf ontwijken door de oorspronkelijke bal 

of een andere bal te droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3): 
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• Referentiepunt: Het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering in het algemene gebied. 

• Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: Eén clublengte, maar met de volgende 

beperkingen: 

• Beperkingen voor de plaats van de dropzone: 

o Moet in het algemene gebied liggen. 

o De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt. 

o De belemmering door de abnormale baanomstandigheid moet volledig ontweken worden. 

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 16.1: algemene straf volgens Regel 14.7a. 

 

Sproeikoppen zijn vaste obstakels. In aanvulling op belemmeringen zoals 

omschreven in Regel 16-1a, als een bal in het algemene gebied ligt, is er ook sprake 

van een belemmering als een vast obstakel zich op de speellijn van een speler 

bevindt, binnen 2 clublengten van de green ligt en binnen 2 clublengten van de bal. 

De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b (uitzondering: een 

vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk 

onredelijk is).  

 

Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren is of buiten de baan is. Als 

de bal van een speler niet gevonden is of als het bekend of praktisch zeker is, dat 

deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en 

afstand toepassen met 2 strafslagen i.p.v. de ontwijkoptie van slag en afstand 

volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele 

bal is gespeeld. Zie voorbeeld plaatselijke regel E5 voor de volledige details.  

 
E-5 Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is  

Doel: als er geen provisionele bal gespeeld is en een bal wordt niet gevonden of blijkt buiten de baan te zijn, kan dat 

aanzienlijke problemen met de doorstroming in de baan opleveren als een speler dan volgens het principe van slag 

en afstand moet handelen. Het doel van deze plaatselijke regel is om de Commissie toe te staan een extra 

mogelijkheid te geven om door te spelen zonder terug te moeten naar de plaats van de vorige slag.  

  

De plaatselijke regel is geschikt voor vrijblijvende rondes of als spelers een onderlinge wedstrijd spelen. Deze 

plaatselijke regel is niet geschikt voor wedstrijden voor zeer goede spelers (zoals wedstrijden voor professionals en 

topamateurs).  

Voor richtlijnen over wanneer en hoe deze plaatselijke regel mag worden gebruikt, zodat scores voor 

handicapdoeleinden gebruikt kunnen worden, moeten de bepalingen of aanbevelingen uit het Handicapsysteem 

dat van kracht is in het land in kwestie geraadpleegd worden.  

  

Als een Commissie een dergelijke plaatselijke regel heeft ingesteld voor dagelijkse rondes en deze intrekt voor 

wedstrijden, dan moet zij er voor zorgen dat alle spelers hiervan op de hoogte zijn voor de wedstrijd begint.  

  

Een Commissie mag een dergelijke plaatselijke regel instellen voor de gehele baan of slechts voor één of twee 

specifieke holes waar dit bijzonder nuttig kan zijn (bijvoorbeeld daar waar spelers niet in staat zijn het landingsgebied 

te zien en daarom niet kunnen weten of zij een provisionele bal moeten spelen).  

Volgens deze optie mag de speler droppen in een groot gebied tussen het punt waar de bal vermoedelijk tot 

stilstand is gekomen of buiten de baan is gegaan en de rand van de fairway van de hole die wordt gespeeld maar 

dat niet dichter bij de hole is.  

  

De speler krijgt twee strafslagen bij het gebruik van deze mogelijkheid. Dit betekent dat het resultaat vergelijkbaar is 

met wat zou zijn bereikt als de speler had gehandeld volgens het principe van slag en afstand.  

  

Deze plaatselijke regel mag niet worden gebruikt voor een onspeelbare bal of voor een bal waarvan het bekend of 

praktisch zeker is dat deze in een hindernis ligt.  

  

Als een provisionele bal is gespeeld en zowel de oorspronkelijke bal als de provisionele bal worden niet gevonden, 

dan mag deze plaatselijke regel worden toegepast voor de provisionele bal die niet gevonden is.  

  

Voorbeeld plaatselijke regel E-5  

“Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag 

de speler als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand.   

  

https://www.randa.org/nl-nl/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-14#14-7a


Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 

14.3)  

  

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:  

  

a. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:  

• tot stilstand is gekomen op de baan;  

• 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 (zie 

Regel 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 (zie Regel 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.  

  

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:  

algemene straf volgens Regel 14.7a.”  

 

 
 



 
 

 
 

 

 

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:  

Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 strafslagen  

 

Voor tijdelijke plaatselijke regels:  

Voor de volledige plaatselijke regels én de tijdelijke plaatselijke regels: Zie mede-

delingenbord beneden bij de zuil, naast de computer in de hal, of de website. 

 

ALGEMENE INFORMATIE  

Alle afstandsmarkeringen geven de afstand tot midden van de green door blauwe, 

rode, gele en witte stippen. De grens van Out Of Bounds wordt aangegeven met 

witte palen of perkoenpalen met witte strepen erop. 

 

 

 
 

 

 

 

 



GEDRAGSREGELS  

Het is ten strengste verboden met drivingrange ballen te spelen.  

• Alleen softspikes zijn toegestaan   

• Geen oefenswings op de tees  

• Leg plaggen terug   

• Repareer pitchmarks   

• Hark bunkers aan   

• Leg hark IN de bunker  

• Volg aanwijzingen van de gastheer op  

•Speel Ready Golf  

•Laat snellere flights door  

•Volg de aanwijzing next tee  

•Ontspan en geniet! 

 

 

 


