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8	  Voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  
	  
Dit	  hoofdstuk	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  die	  een	  Commissie	  kan	  
gebruiken:	  

• Daarbij	  kunnen	  de	  voorbeeldregels	  integraal	  worden	  overgenomen	  of	  kunnen	  ze	  
dienen	  als	  voorbeeld	  bij	  het	  maken	  een	  bepaald	  soort	  plaatselijke	  regel.	  

• Plaatselijke	  regels	  zijn	  alleen	  toegestaan	  als	  ze	  in	  overeenstemming	  zijn	  met	  het	  in	  dit	  
hoofdstuk	  beschreven	  beleid.	  

• Een	  Commissie	  wordt	  aangemoedigd	  om	  de	  aanbevolen	  tekst	  te	  gebruiken	  als	  deze	  
past	  bij	  de	  situatie	  ter	  plaatse	  om	  te	  minimaliseren	  dat	  een	  speler	  verschillende	  versies	  
tegenkomt	  van	  dezelfde	  plaatselijke	  regel	  op	  verschillende	  banen	  of	  in	  verschillende	  
wedstrijden.	  

• De	  Commissie	  behoort	  te	  waarborgen	  dat	  de	  plaatselijke	  regels	  beschikbaar	  zijn	  voor	  
de	  spelers.	  Dat	  kan	  op	  de	  scorekaart,	  door	  een	  mededeling	  aan	  de	  spelers	  of	  op	  een	  
andere	  manier.	  

• Als	  een	  verkorte	  versie	  van	  de	  tekst	  van	  de	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  wordt	  
gebruikt,	  bijvoorbeeld	  op	  de	  achterkant	  van	  de	  scorekaart,	  dan	  moet	  de	  Commissie	  er	  
ook	  voor	  zorgen	  dat	  de	  volledige	  tekst	  beschikbaar	  is,	  bijvoorbeeld	  op	  een	  
mededelingenbord	  en	  op	  een	  website.	  

• Tenzij	  anders	  bepaald,	  is	  de	  straf	  voor	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel	  de	  
algemene	  straf.	  

	  
Uitgangspunten	  voor	  het	  instellen	  van	  plaatselijke	  regels:	  

• Plaatselijke	  regels	  hebben	  dezelfde	  status	  als	  een	  golfregel	  voor	  die	  wedstrijd	  of	  baan.	  
• Commissies	  worden	  aangemoedigd	  om	  plaatselijke	  regels	  alleen	  te	  gebruiken	  om	  om	  

te	  gaan	  met	  situaties	  en	  beleid	  waarvoor	  in	  dit	  hoofdstuk	  en	  in	  hoofdstuk	  5	  
voorbeelden	  gegeven	  zijn.	  	  

• Als	  een	  plaatselijke	  regel	  wordt	  gebruikt	  vanwege	  een	  tijdelijke	  situatie,	  dan	  moet	  
deze	  worden	  ingetrokken	  als	  de	  situatie	  zich	  niet	  langer	  voordoet.	  

• Als	  een	  Commissie	  de	  tekst	  van	  een	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  aanpast	  om	  
bijzondere	  omstandigheden	  van	  een	  baan	  of	  wedstrijd	  te	  accommoderen,	  dan	  moet	  zij	  
er	  voor	  zorgen	  dat	  de	  veranderingen	  vallen	  binnen	  de	  (door	  de	  Federatie)	  toegestane	  
afwijkingen	  van	  de	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  en	  dat	  zij	  consistent	  zijn	  met	  het	  
gestelde	  doel	  daarvan.	  

• Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  het	  spel	  wordt	  gespeeld	  overeenkomstig	  de	  golfregels	  mag	  
de	  Commissie	  geen	  plaatselijke	  regel	  gebruiken	  die	  de	  golfregels	  buiten	  werking	  stelt	  
of	  verandert	  uitsluitend	  omdat	  zij	  voorkeur	  geeft	  aan	  een	  andere	  regel.	  

• Wanneer	  een	  speler	  een	  ronde	  speelt	  die	  is	  bedoeld	  voor	  handicapdoeleinden,	  dan	  
moet	  de	  ronde	  worden	  gespeeld	  volgens	  de	  golfregels.	  Als	  de	  Commissie	  spelers	  
toestaat	  te	  spelen	  op	  een	  manier	  die	  aanzienlijk	  afwijkt	  van	  de	  golfregels,	  dan	  is	  deze	  
score	  niet	  geldig	  voor	  handicapdoeleinden.	  Raadpleeg	  de	  NGF	  voor	  de	  toegestane	  
uitzonderingen	  die	  van	  toepassing	  zijn	  binnen	  het	  EGA	  Handicapsysteem	  in	  het	  land	  
waar	  de	  ronde	  gespeeld	  wordt.	  
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Als	  er	  sprake	  is	  van	  abnormale	  plaatselijke	  omstandigheden	  die	  een	  eerlijk	  verloop	  van	  het	  
spel	  negatief	  kunnen	  beïnvloeden	  en	  er	  een	  plaatselijke	  regel	  nodig	  is	  die	  niet	  valt	  onder	  de	  
hier	  boven	  genoemde	  principes,	  dan	  behoort	  de	  Commissie	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  NGF	  
om	  te	  verifiëren	  of	  een	  aanvullende	  plaatselijke	  regel	  beschikbaar	  is	  voor	  die	  omstandigheden.	  
	  
De	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  zijn	  per	  categorie	  genummerd,	  bijvoorbeeld	  A-‐1,	  A-‐2,	  etc.	  
	  
Bij	  elke	  plaatselijke	  regel	  wordt	  het	  doel	  ervan	  uitgelegd.	  Als	  een	  Commissie	  de	  formulering	  
van	  een	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  verandert	  om	  deze	  geschikt	  te	  maken	  voor	  bijzondere	  
omstandigheden	  op	  een	  baan	  of	  van	  een	  wedstrijd,	  dan	  moet	  zij	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  
veranderingen	  consistent	  zijn	  met	  het	  aangegeven	  doel.	  
	  
Deze	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  zijn	  onderverdeeld	  in	  de	  volgende	  categorieën:	  
	  
A	  Buiten	  de	  baan	  en	  grenzen	  van	  de	  baan	  
B	  Hindernissen	  
C	  Bunkers	  
D	  Greens	  
E	  Bijzondere	  of	  verplichte	  ontwijkprocedures	  
F	  Abnormale	  baanomstandigheden	  en	  integrale	  delen	  van	  de	  baan	  
	  
Deze	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  dekken	  situaties	  of	  kwesties	  die	  zich	  vaak	  genoeg	  voordoen	  
om	  een	  voorbeeld	  te	  rechtvaardigen.	  Voor	  alle	  andere	  situaties	  waar	  een	  plaatselijke	  regel	  is	  
toegestaan,	  maar	  waarbij	  niet	  in	  een	  voorbeeldformulering	  is	  voorzien,	  moet	  de	  Commissie	  de	  
plaatselijke	  regel	  in	  simpele	  en	  heldere	  bewoordingen	  opstellen.	  Maar	  de	  Commissie	  is	  niet	  
bevoegd	  om	  plaatselijke	  regels	  in	  te	  stellen	  die	  ingaan	  tegen	  de	  principes	  van	  de	  golfregels.	  
Paragraaf	  8L	  geeft	  een	  overzicht	  van	  niet	  toegestane	  plaatselijke	  regels.	  
	  
Als	  een	  Commissie	  wil	  afwijken	  van	  de	  hier	  gegeven	  voorbeelden,	  kunnen	  zij	  contact	  met	  de	  
NGF	  opnemen	  om	  uitleg	  te	  krijgen	  over	  de	  interpretatie	  van	  de	  plaatselijke	  regel	  die	  zij	  willen	  
aanpassen	  of	  zij	  kunnen	  een	  voorstel	  voor	  afwijkende	  plaatselijke	  regels	  voorleggen	  aan	  de	  
NGF.	  
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A	  Buiten	  de	  baan	  (out	  of	  bounds)	  en	  grenzen	  van	  de	  baan	  
	  
A-‐1	  Grenzen	  definiëren	  
Doel:	  een	  Commissie	  kan	  op	  veel	  verschillende	  manieren	  de	  grenzen	  van	  een	  baan	  aanduiden	  
en	  daarom	  is	  het	  niet	  nodig	  of	  mogelijk	  om	  hiervoor	  een	  complete	  lijst	  van	  plaatselijke	  regels	  
te	  maken	  .	  
	  
Het	  is	  essentieel	  om	  helder	  en	  nauwkeurig	  te	  zijn	  bij	  het	  aanduiden	  van	  de	  grenzen	  in	  de	  
plaatselijke	  regels.	  
	  
Vanwege	  de	  vele	  mogelijkheden	  worden	  hier	  geen	  specifieke	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  
gegeven,	  maar	  wel	  enkele	  voorbeelden:	  

• Wanneer	  de	  grens	  van	  de	  baan	  wordt	  gemarkeerd	  door	  palen	  of	  omheiningen,	  dan	  
wordt	  de	  grenslijn	  van	  buiten	  de	  baan	  bepaald	  door	  de	  lijn	  tussen	  de	  dichtstbijzijnde	  
binnenkanten	  van	  de	  palen	  of	  staanders	  op	  grondhoogte	  (schuinstaande	  schoren	  niet	  
meegerekend)	  en	  staan	  die	  palen	  of	  staanders	  zelf	  buiten	  de	  baan.	  [vul	  omschrijving	  
van	  andere	  methoden	  van	  buiten	  de	  baan	  definiëren	  in]	  

• De	  grens	  van	  buiten	  de	  baan	  van	  hole	  [vul	  specifieke	  hole	  nummer	  in	  ]	  wordt	  
aangegeven	  met	  [vul	  omschrijving	  van	  kenmerk	  in].	  

• De	  grens	  van	  buiten	  de	  baan	  aan	  de	  linkerkant	  van	  hole	  [vul	  specifieke	  holenummer	  in]	  
wordt	  aangegeven	  door	  de	  binnenkant	  aan	  de	  baanzijde	  van	  de	  witte	  stippen	  op	  [vul	  
specifieke	  locatie	  in,	  zoals	  bestrating	  of	  stoep].	  

• De	  grens	  van	  buiten	  de	  baan	  aan	  de	  rechterkant	  van	  hole	  {vul	  specifieke	  holenummer	  
in)	  wordt	  aangegeven	  door	  de	  binnenkant	  aan	  de	  baanzijde	  van	  de	  geverfde	  witte	  lijn	  
op	  [vul	  naam	  straat	  in].	  

• 	  De	  greenkeepersloods/het	  greenkeepersterrein	  tussen	  [noem	  de	  hole	  nummers]	  is	  
buiten	  de	  baan.	  De	  grens	  wordt	  aangegeven	  door	  de	  binnenkanten	  [aan	  baanzijde]	  van	  
de	  omheiningspalen	  rond	  het	  gebied.	  

	  
Zie	  paragrafen	  2A	  en	  5B(1)	  voor	  meer	  informatie	  over	  het	  aanduiden	  van	  buiten	  de	  baan.	  
	  
A-‐2	  Grens	  verduidelijken	  als	  een	  muur	  of	  straat	  als	  grens	  wordt	  gebruikt	  
Doel:	  de	  definitie	  van	  buiten	  de	  baan	  geeft	  aan	  dat,	  wanneer	  een	  grens	  wordt	  aangegeven	  
door	  zaken	  zoals	  een	  muur	  of	  straat,	  de	  Commissie	  de	  grens	  van	  de	  baan	  moet	  vaststellen.	  
	  
De	  aard	  of	  staat	  van	  een	  muur	  kan	  invloed	  hebben	  op	  de	  keuze	  om	  de	  grens	  van	  buiten	  de	  
baan	  voorbij	  de	  muur	  te	  definiëren	  of	  om	  de	  baanzijde	  van	  de	  muur	  als	  grens	  aan	  te	  merken.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  A	  2.1	  
“De	  baankant	  van	  de	  muur	  (of	  straat)	  bepaalt	  de	  grens	  van	  de	  baan.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  A-‐2.2	  
“Een	  bal	  is	  buiten	  de	  baan	  als	  deze	  voorbij	  de	  muur	  ligt	  die	  de	  grens	  van	  de	  baan	  bepaalt.”	  
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A-‐3	  Buiten	  de	  baan	  als	  een	  openbare	  weg	  door	  de	  baan	  loopt	  
Doel:	  als	  een	  openbare	  weg	  door	  een	  baan	  loopt,	  dan	  is	  deze	  normaal	  gesproken	  als	  buiten	  de	  
baan	  gedefinieerd.	  In	  een	  dergelijk	  geval	  is	  het	  mogelijk	  dat	  een	  bal,	  die	  is	  gespeeld	  van	  de	  ene	  
kant	  van	  de	  weg	  en	  tot	  stilstand	  komt	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  weg,	  binnen	  de	  baan	  ligt,	  
terwijl	  de	  bal	  buiten	  de	  baan	  zou	  zijn	  als	  deze	  op	  de	  weg	  zelf	  zou	  liggen.	  
	  
Als	  de	  Commissie	  van	  mening	  is	  dat	  het	  onrechtvaardig	  of	  gevaarlijk	  is	  om	  een	  bal	  over	  de	  weg	  
anders	  te	  behandelen	  dan	  een	  bal	  op	  de	  weg,	  dan	  mag	  zij	  bepalen	  dat	  een	  bal	  gespeeld	  van	  de	  
ene	  kant	  van	  de	  weg	  die	  tot	  stilstand	  komt	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  weg	  buiten	  de	  baan	  is.	  
	  
Als	  een	  weg	  een	  bepaalde	  hole	  kruist	  en	  de	  spelers	  moeten	  van	  de	  ene	  kant	  van	  de	  weg	  naar	  
de	  andere	  kant	  spelen	  tijdens	  het	  normaal	  spelen	  van	  de	  hole,	  dan	  behoort	  de	  Commissie	  
specifiek	  aan	  te	  geven	  dat	  deze	  plaatselijke	  regel	  niet	  van	  toepassing	  is	  op	  die	  weg	  bij	  het	  
spelen	  van	  die	  hole.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  A-‐3	  
“Een	  bal	  die	  tot	  stilstand	  komt	  op	  of	  voorbij	  de	  weg	  [geef	  aan	  om	  welke	  weg	  en	  welke	  holes	  
het	  gaat]	  is	  buiten	  de	  baan,	  zelfs	  als	  deze	  tot	  stilstand	  komt	  op	  een	  ander	  deel	  van	  de	  baan	  dat	  
binnen	  de	  baan	  is	  bij	  het	  spelen	  van	  andere	  holes.”	  
	  
A-‐4	  Interne	  out-‐of-‐bounds	  
Doel:	  vanwege	  het	  ontwerp	  van	  de	  baan	  of	  om	  veiligheidsredenen	  kan	  een	  Commissie	  ervoor	  
kiezen	  om	  een	  bepaald	  deel	  van	  de	  baan	  out-‐of-‐bounds	  te	  verklaren	  bij	  het	  spelen	  van	  een	  
bepaalde	  hole.	  
	  
Dit	  wordt	  gedaan	  om	  te	  voorkomen	  dat	  spelers	  op	  een	  bepaalde	  hole	  naar	  en	  van	  een	  ander	  
deel	  van	  de	  baan	  spelen.	  Op	  een	  hole	  met	  een	  dogleg	  kan	  bijvoorbeeld	  een	  interne	  out-‐of-‐
bounds	  worden	  gebruikt	  om	  te	  voorkomen	  dat	  een	  speler	  de	  dogleg	  afsnijdt	  door	  via	  de	  
fairway	  van	  een	  andere	  hole	  te	  spelen.	  
Maar	  een	  plaatselijke	  regel	  die	  bepaalt	  dat	  een	  bal	  buiten	  de	  baan	  is	  als	  deze	  over	  een	  grens	  
gaat	  en	  weer	  terugkomt	  en	  tot	  stilstand	  komt	  op	  hetzelfde	  deel	  van	  de	  baan,	  is	  niet	  
toegestaan.	  
Het	  is	  ook	  niet	  toegestaan	  een	  plaatselijke	  regel	  te	  maken	  die	  bepaalt	  dat	  een	  bal	  buiten	  de	  
baan	  is	  als	  de	  bal	  een	  grens	  passeert	  en	  deze	  grens	  opnieuw	  kruist	  en	  tot	  stilstand	  komt	  op	  
hetzelfde	  deel	  van	  de	  baan.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  A-‐4	  
Als	  de	  grens	  wordt	  aangegeven	  met	  palen:	  
“Tijdens	  het	  spelen	  van	  hole	  [geef	  holenummer	  aan],	  is	  [omschrijf	  het	  deel	  van	  de	  baan]	  op	  de	  
[specificeer	  plaats	  of	  kant]	  van	  de	  hole	  aangegeven	  met	  [geef	  markering	  aan,	  bijvoorbeeld	  
witte	  palen	  of	  witte	  lijnen],	  buiten	  de	  baan.	  
	  
Deze	  palen	  worden	  tijdens	  het	  spelen	  van	  hole	  [geef	  holenummer	  aan]	  beschouwd	  als	  out-‐of-‐
bounds	  markeringen.	  Voor	  alle	  andere	  holes	  zijn	  zij	  vaste	  obstakels.”	  
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A-‐5	  Palen	  die	  buiten	  de	  baan	  aangeven	  
Doel:	  wanneer	  buiten	  de	  baan	  wordt	  aangegeven	  met	  een	  lijn	  op	  de	  grond,	  een	  greppel	  of	  op	  
een	  andere	  manier	  die	  op	  afstand	  niet	  zichtbaar	  is,	  dan	  mag	  de	  Commissie	  palen	  langs	  de	  
grens	  plaatsen	  zodat	  spelers	  van	  afstand	  kunnen	  zien	  waar	  de	  grens	  loopt.	  
	  
Out-‐of-‐bounds	  markeringen	  mogen	  niet	  verplaatst	  worden	  en	  ze	  mogen	  in	  het	  algemeen	  niet	  
zonder	  straf	  ontweken	  worden,	  maar	  de	  Commissie	  mag	  toestaan	  dat	  deze	  markeringen	  
zonder	  straf	  worden	  ontweken	  met	  de	  volgende	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  die	  ook	  de	  status	  
van	  deze	  palen	  behoort	  aan	  te	  geven.	  
	  
Het	  wordt	  aanbevolen	  dat	  deze	  palen	  anders	  worden	  gemarkeerd	  dan	  andere	  out-‐of-‐bounds	  
markeringen	  op	  de	  baan,	  voor	  dit	  doel	  kunnen	  bijvoorbeeld	  witte	  palen	  met	  zwarte	  koppen	  
worden	  gebruikt.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  A-‐5	  
Waar	  de	  grens	  wordt	  aangegeven	  met	  [geef	  grens	  aan,	  bijvoorbeeld,	  een	  	  op	  de	  grond	  
geverfde	  witte	  lijn]	  zijn	  er	  witte	  palen	  met	  zwarte	  koppen	  geplaatst	  om	  de	  grens	  zichtbaar	  te	  
maken.	  Deze	  palen	  [omschrijf	  alle	  speciale	  markering]	  zijn	  [vaste/losse]	  obstakels.	  
	  
	  
B	  Hindernissen	  
	  
B-‐1	  Hindernissen	  aanduiden	  
Doel:	  er	  zijn	  veel	  manieren	  waarop	  een	  Commissie	  hindernissen	  op	  de	  baan	  kan	  aanduiden	  en	  
daarom	  is	  het	  niet	  nodig	  of	  mogelijk	  om	  een	  complete	  lijst	  te	  maken	  van	  plaatselijke	  regels	  die	  
voor	  dit	  doel	  kunnen	  worden	  gebruikt.	  
	  
Het	  is	  essentieel	  is	  om	  helder	  en	  nauwkeurig	  te	  zijn	  bij	  het	  aanduiden	  van	  hindernissen	  in	  de	  
plaatselijke	  regels.	  
Vanwege	  de	  vele	  mogelijkheden	  worden	  hier	  geen	  specifieke	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  
gegeven,	  maar	  wel	  enkele	  voorbeelden:	  

• Bij	  het	  spelen	  van	  hole	  [geef	  holenummer	  aan]	  moet	  de	  gele	  hindernis	  op	  hole	  [geef	  
andere	  holenummer	  aan]	  als	  een	  rode	  hindernis	  behandeld	  worden.	  

• De	  rode	  hindernis	  op	  hole	  [geef	  hole	  nummer	  aan]	  loopt	  tot	  aan	  en	  valt	  samen	  met	  de	  
out-‐of-‐bounds	  grens.	  

• De	  rode	  hindernis	  op	  hole	  [geef	  hole	  nummer	  aan]	  is	  maar	  aan	  een	  kant	  gemarkeerd	  
en	  strekt	  zich	  uit	  tot	  het	  oneindige.	  

	  
Hoewel	  het	  een	  goed	  gebruik	  is	  om	  de	  grens	  van	  hindernissen	  te	  markeren,	  zijn	  er	  ook	  
situaties	  waarin	  de	  grens	  van	  een	  hindernis	  kan	  worden	  aangegeven	  met	  tekst	  op	  de	  
scorekaart	  of	  op	  het	  overzicht	  van	  de	  plaatselijke	  regels.	  Dit	  behoort	  alleen	  te	  worden	  gedaan	  
als	  er	  geen	  enkele	  verwarring	  kan	  ontstaan	  over	  waar	  de	  grens	  van	  een	  hindernis	  zich	  bevindt	  
en	  het	  overal	  op	  de	  baan	  op	  een	  consistente	  manier	  kan	  worden	  gedaan.	  
	  
Enkele	  voorbeelden	  zijn:	  

• Alle	  woestijngebieden	  zijn	  hindernissen	  en	  de	  grens	  van	  de	  hindernis	  is	  daar	  waar	  gras	  
en	  woestijn	  aan	  elkaar	  grenzen.	  

• Alle	  lavagebieden	  zijn	  rode	  hindernissen.	  
• Als	  een	  kunstmatige	  muur	  de	  grens	  van	  een	  meer	  of	  waterpartij	  omgeeft,	  dan	  wordt	  

de	  grens	  van	  de	  hindernis	  gemarkeerd	  door	  de	  buitenzijde	  van	  de	  muur.	  
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Zie	  paragrafen	  2C	  en	  5B(2)	  voor	  verdere	  informatie	  over	  het	  markeren	  van	  hindernissen.	  
	  
B-‐2	  Hindernis	  ontwijken	  aan	  de	  overkant	  van	  een	  rode	  hindernis	  
Doel:	  Regel	  17.1	  geeft	  een	  speler	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  hindernis	  zijwaarts	  of	  recht	  naar	  
achteren	  te	  ontwijken	  gebaseerd	  op	  waar	  zijn	  of	  haar	  bal	  het	  laatst	  de	  grens	  van	  een	  rode	  
hindernis	  heeft	  gekruist.	  Echter	  in	  sommige	  gevallen	  (bijvoorbeeld	  wanneer	  een	  rode	  hindernis	  
zich	  direct	  naast	  de	  grens	  van	  de	  baan	  bevindt)	  laten	  deze	  opties	  de	  speler	  geen	  andere	  keus	  
dan	  met	  een	  strafslag	  terug	  te	  gaan	  naar	  de	  plek	  waar	  de	  vorige	  slag	  werd	  gedaan.	  
	  
Een	  Commissie	  mag	  als	  extra	  ontwijkoptie	  onder	  Regel	  17.1.d	  een	  plaatselijke	  regel	  instellen	  
die	  toestaat	  om	  zijwaarts	  te	  ontwijken	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  rode	  hindernis.	  
	  
Bij	  het	  overwegen	  van	  een	  plaatselijke	  regel	  die	  deze	  extra	  ontwijkoptie	  toestaat:	  

• De	  Commissie	  behoort	  het	  instellen	  van	  de	  plaatselijke	  regel	  te	  overwegen	  in	  gevallen	  
waarin	  een	  speler	  ernstig	  benadeeld	  wordt	  als	  deze	  niet	  wordt	  ingesteld.	  Twee	  van	  
zulke	  voorbeelden	  zijn:	  

Ø Waar	  de	  grens	  van	  de	  baan	  samenvalt	  met	  de	  grens	  van	  een	  hindernis	  aan	  de	  
zijkant	  van	  een	  hole	  zodanig	  dat	  als	  een	  bal	  het	  laatst	  op	  de	  grens	  van	  de	  baan	  
de	  grens	  van	  de	  hindernis	  heeft	  gekruist,	  de	  speler	  waarschijnlijk	  geen	  andere	  
ontwijkoptie	  zou	  hebben	  dan	  met	  een	  strafslag	  terug	  te	  gaan	  naar	  de	  plek	  
waar	  de	  vorige	  slag	  werd	  gedaan.	  

Ø Waar	  het	  ontwerp	  van	  de	  hindernis	  zodanig	  is	  dat	  er	  twijfel	  zou	  kunnen	  
ontstaan	  over	  waar	  de	  bal	  het	  laatst	  de	  grens	  van	  de	  hindernis	  heeft	  gekruist	  
en	  het	  besluit	  aan	  welke	  kant	  van	  de	  hindernis	  de	  bal	  het	  laatst	  de	  grens	  
kruiste	  een	  aanzienlijke	  invloed	  heeft	  op	  de	  waar	  de	  hindernis	  ontweken	  kan	  
worden.	  Dit	  kan	  zo	  zijn	  als	  een	  relatief	  smalle	  hindernis	  wordt	  begrensd	  door	  
struiken	  of	  zware	  rough	  aan	  de	  ene	  kant	  en	  fairway	  aan	  de	  andere	  kant.	  

	  
• Het	  wordt	  de	  Commissie	  aanbevolen	  om	  de	  plaats	  van	  specifieke	  hindernissen	  aan	  te	  

geven,	  waarop	  de	  plaatselijke	  regel	  van	  toepassing	  is	  en	  deze	  liever	  niet	  op	  alle	  rode	  
hindernissen	  in	  de	  baan	  van	  toepassing	  te	  laten	  zijn.	  Deze	  plaatselijke	  regel	  behoort	  
niet	  te	  worden	  gebruikt	  om	  het	  mogelijk	  te	  maken	  dat	  een	  speler	  een	  rode	  hindernis	  
kan	  ontwijken	  en	  daarbij	  op	  een	  betere	  plaats	  terecht	  kan	  komen	  dan	  welke	  
beschikbaar	  is	  als	  alleen	  normaal	  zijwaarts	  ontwijken	  onder	  Regel	  17.1d	  gebruikt	  kan	  
worden.	  

• Het	  kan	  ook	  wenselijk	  zijn	  om	  de	  hindernissen	  waar	  deze	  optie	  beschikbaar	  is	  op	  een	  
speciale	  wijze	  te	  markeren	  zoals	  door	  de	  paaltjes	  een	  andere	  kleur	  kop	  te	  geven	  waar	  
de	  extra	  mogelijkheid	  bestaat	  en	  dit	  moet	  dan	  worden	  vermeld	  in	  de	  plaatselijke	  regel.	  

	  
• In	  plaats	  van	  het	  gebruik	  van	  deze	  plaatselijke	  regel	  mag	  de	  Commissie	  besluiten	  om	  

één	  of	  meer	  droppingzones	  te	  gebruiken	  (Zie	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐1).	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  B-‐2.1	  
Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  een	  hindernis	  ligt,	  ook	  wanneer	  dat	  bekend	  of	  praktisch	  zeker	  is,	  
zelfs	  wanneer	  de	  bal	  niet	  gevonden	  is,	  dan	  mag	  de	  speler	  de	  hindernis	  ontwijken	  door	  gebruik	  
te	  maken	  van	  één	  van	  de	  opties	  van	  Regel	  17.1d.	  
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Of,	  als	  de	  bal	  het	  laatst	  de	  grens	  van	  de	  rode	  hindernis	  kruiste	  op	  [geef	  holenummer	  en	  locatie	  
aan],	  als	  een	  extra	  mogelijkheid	  met	  bijtelling	  van	  een	  strafslag,	  mag	  de	  speler	  de	  
oorspronkelijke	  bal	  of	  een	  andere	  bal	  droppen	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  hindernis:	  

• Referentiepunt:	  het	  bij	  benadering	  vastgestelde	  punt	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  hindernis	  
dat	  op	  dezelfde	  afstand	  van	  de	  hole	  is	  als	  waar	  de	  oorspronkelijke	  bal	  het	  laatst	  de	  
grens	  van	  de	  rode	  hindernis	  heeft	  gekruist.	  

• Afmeting	  van	  dropzone	  gemeten	  van	  het	  referentiepunt:	  twee	  clublengten,	  maar	  met	  
deze	  beperkingen:	  

Ø deze	  mag	  niet	  dichter	  bij	  de	  hole	  zijn	  dan	  het	  referentiepunt,	  en	  
Ø deze	  mag	  overal	  op	  de	  baan	  zijn	  behalve	  in	  dezelfde	  hindernis,	  maar	  
Ø als	  meer	  dan	  een	  gebied	  van	  de	  baan	  binnen	  twee	  clublengten	  van	  het	  

referentiepunt	  ligt,	  dan	  moet	  de	  bal	  tot	  stilstand	  komen	  in	  de	  dropzone	  in	  
hetzelfde	  gebied	  van	  de	  baan	  dat	  de	  bal	  het	  eerste	  raakte	  toen	  deze	  werd	  
gedropt	  in	  de	  dropzone.	  

	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.	  
	  

Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  

Als	  de	  bal	  het	  laatst	  de	  grens	  van	  de	  rode	  hindernis	  heeft	  gekruist	  op	  [geef	  
holenummer	  en	  locatie	  aan]	  mag	  de	  speler,	  als	  een	  extra	  mogelijkheid	  met	  bijtelling	  
van	  één	  strafslag,	  een	  	  bal	  droppen	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  hindernis.	  Zie	  voorbeeld	  
plaatselijke	  regel	  B-‐2.1	  voor	  bijzonderheden	  over	  waar	  te	  droppen.	  

	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  B-‐2.2	  
Plaatselijke	  regel	  B-‐2.	  is	  van	  toepassing,	  maar	  met	  de	  volgende	  aanpassing	  op	  de	  eerste	  
paragraaf:	  
	  
Deze	  plaatselijke	  regel	  is	  van	  toepassing	  als	  een	  bal	  van	  de	  speler	  is	  gevonden	  of	  als	  het	  
bekend	  of	  praktisch	  zeker	  is	  dat	  deze	  in	  een	  rode	  hindernis	  ligt	  die	  samenvalt	  met	  een	  grens	  
van	  de	  baan	  en	  het	  punt	  waar	  de	  bal	  het	  laatst	  de	  grens	  van	  de	  rode	  hindernis	  kruiste	  aan	  de	  
baangrenszijde	  van	  de	  hindernis	  is.	  
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B-‐3	  Provisionele	  bal	  voor	  bal	  in	  hindernis	  
Doel:	  volgens	  Regel	  18.3,	  mag	  een	  speler	  geen	  provisionele	  bal	  spelen	  als	  het	  bekend	  of	  
praktisch	  zeker	  is	  dat	  zijn	  of	  haar	  bal	  in	  de	  hindernis	  ligt.	  
	  
Maar	  in	  ongebruikelijke	  gevallen,	  wanneer	  de	  afmeting,	  vorm	  of	  plaats	  van	  de	  hindernis	  
zodanig	  is	  dat:	  

• de	  speler	  niet	  kan	  zien	  of	  de	  bal	  in	  de	  hindernis	  ligt;	  
• het	  spel	  onnodig	  zou	  worden	  opgehouden	  als	  de	  speler	  eerst	  naar	  voren	  moet	  gaan	  

om	  vast	  te	  stellen	  of	  de	  bal	  in	  de	  hindernis	  ligt,	  voordat	  deze,	  met	  een	  strafslag	  een	  bal	  
in	  het	  spel	  zou	  mogen	  brengen	  op	  de	  plaats	  waar	  de	  laatste	  slag	  was	  gedaan,	  en	  

• als	  de	  oorspronkelijke	  bal	  niet	  wordt	  gevonden,	  maar	  het	  bekend	  of	  praktisch	  zeker	  
zou	  zijn	  dat	  de	  bal	  in	  de	  rode	  hindernis	  ligt.	  

	  
In	  zulke	  gevallen	  mag	  de	  Commissie	  om	  tijd	  besparen	  kiezen	  om	  Regel	  18.3	  aan	  te	  passen:	  

• Regel	  18.3a	  is	  aangepast	  om	  de	  speler	  toe	  te	  staan	  een	  provisionele	  bal	  te	  spelen	  
volgens	  Regel	  17.1.d(1),	  Regel	  17.1.d(2)	  of,	  voor	  een	  rode	  hindernis,	  Regel	  17.1.d(3).	  

• Regels	  18.3b	  en	  18.3c	  zijn	  aangepast	  om	  aan	  te	  geven	  wanneer	  een	  dergelijke	  
provisionele	  bal	  moet	  of	  mag	  worden	  gespeeld	  of	  opgegeven,	  zoals	  bepaald	  in	  de	  
voorbeeld	  plaatselijke	  regel.	  

	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  B-‐3	  
Als	  een	  speler	  niet	  weet	  of	  zijn	  bal	  in	  de	  hindernis	  ligt	  [geef	  locatie	  aan],	  mag	  de	  speler	  een	  
provisionele	  bal	  spelen	  volgens	  Regel	  18.3,	  die	  als	  volgt	  is	  aangepast:	  
	  
Bij	  het	  spelen	  van	  een	  provisionele	  bal,	  mag	  de	  speler	  gebruik	  maken	  van	  de	  ontwijkoptie	  met	  
slag	  en	  afstand	  (zie	  Regel	  17.1d(1),	  de	  mogelijkheid	  om	  recht	  naar	  achteren	  ontwijken	  (zie	  
Regel	  17.1d(2))	  of,	  als	  het	  een	  rode	  hindernis	  betreft,	  de	  mogelijkheid	  om	  zijwaarts	  te	  
ontwijken	  (zie	  Regel	  17.1d	  (3)).	  Als	  een	  droppingzone	  (zie	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐1)	  
beschikbaar	  is	  voor	  deze	  hindernis,	  dan	  mag	  de	  speler	  ook	  deze	  mogelijkheid	  gebruiken.	  
	  
Indien	  de	  speler	  een	  provisionele	  bal	  volgens	  deze	  regel	  heeft	  gespeeld,	  dan	  mag	  hij	  of	  zij	  geen	  
andere	  ontwijkopties	  volgens	  Regel	  17.1	  gebruiken	  in	  relatie	  tot	  de	  oorspronkelijke	  bal.	  
	  
Bij	  de	  beslissing	  wanneer	  de	  provisionele	  bal	  de	  bal	  in	  het	  spel	  wordt	  of	  dat	  deze	  moet	  worden	  
opgegeven,	  zijn	  Regel	  18.3c(2)	  en	  18.3c(3)	  van	  toepassing,	  behalve:	  

• als	  de	  oorspronkelijke	  bal	  binnen	  3	  minuten	  is	  gevonden	  in	  de	  hindernis.	  Dan	  mag	  de	  
speler	  kiezen	  om:	  
Ø het	  spel	  voort	  te	  zetten	  met	  de	  oorspronkelijke	  bal	  die	  in	  de	  hindernis	  ligt,	  in	  welk	  

geval	  de	  provisionele	  bal	  niet	  mag	  worden	  gespeeld.	  Alle	  slagen	  met	  de	  
provisionele	  bal	  voordat	  deze	  werd	  opgegeven	  (inclusief	  gedane	  slagen	  en	  straffen	  
opgelopen	  met	  het	  spelen	  van	  de	  provisionele	  bal)	  tellen	  niet	  mee,	  of	  

Ø het	  spel	  voort	  te	  zetten	  met	  de	  provisionele	  bal	  in	  welk	  geval	  de	  oorspronkelijke	  
bal	  niet	  mag	  worden	  gespeeld.	  

	  
• Als	  de	  oorspronkelijke	  bal	  niet	  wordt	  gevonden	  binnen	  de	  zoekperiode	  van	  3	  minuten	  

of	  het	  is	  bekend	  of	  praktisch	  zeker	  dat	  deze	  in	  de	  hindernis	  ligt,	  dan	  wordt	  de	  
provisionele	  bal	  de	  bal	  in	  het	  spel.	  

	  
Straf	  voor	  overtreding	  van	  plaatselijke	  regel:	  algemene	  straf.	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
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Als	  een	  speler	  niet	  weet	  of	  zijn	  bal	  in	  de	  hindernis	  ligt	  [geef	  locatie	  aan],	  mag	  een	  
speler	  een	  provisionele	  bal	  spelen	  en	  daarmee	  een	  van	  de	  volgende	  ontwijkopties	  
toepassen:	  slag	  en	  afstand,	  recht	  naar	  achteren	  ontwijken	  of	  zijwaarts	  ontwijken	  bij	  
een	  rode	  hindernis,	  of	  de	  droppingzone	  die	  beschikbaar	  is	  voor	  deze	  hindernis	  
(schrappen	  indien	  niet	  beschikbaar).	  Zie	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  B-‐3	  voor	  alle	  
details	  van	  deze	  plaatselijke	  regel.	  
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B-‐4	  Definiëren	  van	  open	  waterloop	  als	  deel	  van	  het	  algemene	  gebied	  
Doel:	  als	  de	  open	  waterloop	  gewoonlijk	  geen	  water	  bevat	  (zoals	  drainagegreppels	  of	  
overloopgebieden	  die	  droog	  zijn	  behalve	  in	  het	  regenseizoen),	  dan	  kan	  de	  Commissie	  bepalen	  
dat	  deze	  waterloop	  deel	  is	  van	  het	  algemene	  gebied.	  
	  
De	  Commissie	  kan	  er	  ook	  voor	  kiezen	  om	  een	  dergelijke	  waterloop	  alleen	  als	  hindernis	  te	  
markeren	  tijdens	  de	  periodes	  dat	  deze	  water	  bevat,	  men	  kan	  het	  ook	  als	  deel	  van	  het	  
algemene	  gebied	  beschouwen	  en	  dan	  kan	  water	  in	  een	  dergelijk	  gebied	  als	  tijdelijk	  water	  
worden	  beschouwd.	  Echter,	  gebieden	  die	  normaal	  gesproken	  water	  bevatten,	  behoren	  
gedurende	  het	  hele	  jaar	  als	  hindernis	  te	  worden	  gemarkeerd.	  
	  
Zie	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐20	  indien	  een	  open	  waterloop	  als	  deel	  van	  een	  abnormale	  
baanomstandigheid	  mag	  worden	  gedefinieerd.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  B-‐4.1	  
“De	  [omschrijf	  waterloop,	  bijvoorbeeld	  sloot]	  op	  [geef	  locatie	  aan]	  moet	  worden	  behandeld	  als	  
deel	  van	  het	  algemene	  gebied	  en	  is	  geen	  hindernis.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  B-‐4.2	  
“Alle	  [omschrijf	  bepaalde	  soorten	  waterlopen	  of	  watergangen,	  zoals	  ondiepe	  praktisch	  altijd	  
droogstaande	  drainagesleuven,	  greppels	  of	  rabatten]	  worden	  behandeld	  als	  deel	  van	  het	  
algemene	  gebied	  en	  zijn	  geen	  hindernissen.”	  
	  
B-‐5	  Speciale	  ontwijkoptie	  wanneer	  een	  hindernis	  zich	  vlak	  naast	  een	  bunker	  bevindt	  	  
Doel:	  er	  kunnen	  bepaalde	  holes	  zijn	  waar	  een	  deel	  van	  de	  grens	  van	  een	  rode	  hindernis	  zich	  zo	  
dicht	  naast	  een	  bunker	  bevindt	  dat	  een	  speler	  die	  een	  hindernis	  zijwaarts	  ontwijkt	  volgens	  
Regel	  17.1d(3)	  een	  bal	  in	  de	  bunker	  zal	  moeten	  droppen.	  
	  
In	  een	  dergelijke	  geval	  mag	  een	  Commissie	  een	  plaatselijke	  regel	  instellen	  om	  een	  extra	  
ontwijkoptie	  te	  bieden	  door	  de	  speler	  toe	  te	  staan	  met	  een	  strafslag	  de	  hindernis	  te	  ontwijken	  
door	  een	  bal	  te	  droppen	  in	  een	  droppingzone	  aan	  de	  fairwayzijde	  van	  de	  bunker.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  B-‐5	  
“Deze	  plaatselijke	  regel	  staat	  het	  gebruik	  van	  een	  droppingzone	  toe	  als	  een	  extra	  ontwijkoptie	  
wanneer:	  

• de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  de	  rode	  hindernis	  [geef	  locatie	  aan]	  ligt	  of	  als	  het	  bekend	  of	  
praktisch	  zeker	  is	  dat	  de	  bal	  tot	  stilstand	  is	  gekomen	  in	  de	  hindernis,	  en	  

• de	  bal	  het	  laatst	  de	  grens	  van	  de	  rode	  hindernis	  heeft	  gekruist	  [geef	  begin	  en	  eind	  
locatie	  aan,	  zoals	  tussen	  twee	  speciaal	  gemarkeerde	  palen].	  

	  
In	  dat	  geval	  mag	  de	  speler:	  

• de	  hindernis	  ontwijken	  met	  een	  strafslag	  volgens	  een	  van	  de	  mogelijkheden	  van	  Regel	  
17.1d,	  of	  

• als	  een	  extra	  mogelijkheid	  met	  een	  strafslag	  de	  hindernis	  ontwijken	  door	  een	  bal	  te	  
droppen	  en	  te	  spelen	  in	  de	  droppingzone	  die	  het	  dichtst	  bij	  het	  punt	  waar	  de	  bal	  het	  
laatst	  de	  grens	  van	  de	  rode	  hindernis	  kruiste	  ligt	  en	  die	  niet	  dichter	  bij	  de	  hole	  is	  dan	  
dat	  punt.	  

	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
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Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
	  
Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis [geef	  holenummer	  en	  
locatie	  aan] mag een speler met bijtelling van één strafslag een bal droppen in de 
droppingzone (beschrijf op welke wijze de droppingzone is gedefinieerd en waar deze 
ligt). Deze droppingzone is een dropzone volgens Regel 14.3 
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C	  Bunkers	  
	  
C-‐1	  Verduidelijken	  van	  de	  grens	  van	  een	  bunker	  
Doel:	  als	  het	  moeilijk	  is	  om	  de	  grens	  van	  een	  bunker	  te	  bepalen	  als	  gevolg	  van	  slijtage	  of	  als	  
bunkers	  overgaan	  in	  zandgebieden	  in	  het	  algemene	  gebied,	  dan	  kan	  de	  Commissie	  
genoodzaakt	  zijn	  om	  de	  grens	  van	  de	  bunker	  te	  definiëren.	  
	  
Vanwege	  de	  vele	  mogelijkheden	  worden	  hier	  geen	  specifieke	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  
gegeven,	  maar	  wel	  enkele	  voorbeelden:	  

• De	  grens	  van	  de	  bunker	  aan	  linkerzijde	  [geef	  holenummer	  aan]	  wordt	  gedefinieerd	  
door	  de	  buitenkant	  van	  de	  [geef	  kleur	  aan]	  palen.	  De	  palen	  zijn	  losse	  obstakels	  en	  
staan	  in	  de	  bunker.	  

• De	  grens	  van	  de	  bunker	  aan	  rechterzijde	  [geef	  holenummer	  aan]	  wordt	  gedefinieerd	  
door	  de	  [geef	  kleur	  aan]	  lijn	  geverfd	  op	  het	  zand.	  

• Elk	  zandgebied	  dat	  is	  geharkt,	  wordt	  beschouwd	  als	  een	  deel	  van	  een	  bunker.	  
	  
Zie	  Secties	  2D	  en	  5B(3)	  voor	  meer	  informatie	  over	  bunkers.	  
	  
C-‐2	  Veranderen	  van	  status	  van	  zandgebieden	  
Doel:	  de	  definitie	  van	  een	  “bunker”	  beschrijft	  een	  bunker	  als	  een	  “speciaal	  bewerkt	  gebied	  met	  
zand”.	  Echter,	  als	  een	  Commissie	  een	  speciaal	  bewerkt	  gebied	  met	  zand	  als	  een	  deel	  van	  het	  
algemene	  gebied	  wil	  aanwijzen	  of	  een	  niet-‐bewerkt	  gebied	  met	  zand	  als	  bunker,	  dan	  mag	  dat	  
met	  een	  plaatselijke	  regel.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  C-‐2.1	  
Het	  aanwijzen	  van	  een	  speciaal	  bewerkt	  gebied	  met	  zand	  als	  deel	  van	  het	  algemene	  gebied:	  
	  
“De	  bewerkte	  gebieden	  met	  zand	  [geef	  holes	  of	  locaties	  aan]	  zijn	  deel	  van	  het	  algemene	  
gebied	  en	  geen	  bunkers.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  C-‐2.2	  
Het	  aanwijzen	  van	  een	  niet-‐bewerkt	  gebied	  met	  zand	  tot	  bunker:	  
	  
“De	  gebieden	  met	  zand	  [geef	  holes	  of	  locaties	  aan]	  zijn	  bunkers	  en	  zijn	  geen	  deel	  van	  het	  
algemene	  gebied.”	  
	  
C-‐3	  Verduidelijken	  van	  status	  van	  materiaal	  vergelijkbaar	  met	  zand	  
Doel:	  bunkers	  op	  een	  baan	  bevatten	  soms	  materialen	  vergelijkbaar	  met	  zand,	  zoals	  gemalen	  
schelpen	  of	  lavakorrels.	  Zulke	  materialen	  worden	  als	  zand	  beschouwd	  bij	  het	  toepassen	  van	  
Regel	  12	  (zie	  de	  definitie	  van	  “Bunker”).	  
	  
Om	  consistent	  te	  zijn	  mag	  de	  Commissie	  ervoor	  kiezen	  om	  overal	  op	  de	  baan	  zulke	  materialen	  
als	  zand	  te	  beschouwen.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  C-‐3	  
De	  [omschrijf	  materiaal	  zoals	  gemalen	  schelpen	  of	  lavakorrels]	  gebruikt	  om	  de	  bunkers	  te	  
vullen,	  worden	  beschouwd	  als	  zand	  zowel	  in	  de	  bunker	  als	  elders	  op	  de	  baan.	  
	  
Dit	  betekent	  dat	  deze	  materialen	  geen	  losse	  natuurlijke	  voorwerpen	  zijn.	  Een	  speler	  mag	  de	  
omstandigheden	  die	  de	  slag	  beïnvloeden	  niet	  verbeteren	  door	  deze	  materialen	  te	  verwijderen,	  
behalve	  wanneer	  ze	  op	  de	  green	  liggen	  (zie	  Regel13-‐1c(1).	  
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Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
De	  [omschrijf	  materiaal	  zoals	  gemalen	  schelpen	  of	  lavakorrels]	  gebruikt	  om	  de	  bunkers	  
te	  vullen	  worden	  beschouwd	  als	  zand,	  zowel	  in	  de	  bunker	  als	  elders	  op	  de	  baan.	  Zie	  
regel	  13.1.c	  (1)	  
	  
	  
C-‐4	  Oefenbunkers	  tot	  deel	  van	  het	  algemeen	  gebied	  verklaren	  
Doel:	  als	  een	  baan	  bunkers	  binnen	  de	  grenzen	  van	  de	  baan	  heeft	  die	  als	  oefenbunkers	  gebruikt	  
worden,	  dan	  verliezen	  deze	  hun	  status	  als	  bunkers	  niet	  per	  definitie.	  Echter	  de	  toestand	  van	  
deze	  oefenbunkers	  kan	  zeer	  slecht	  zijn	  omdat	  spelers	  ze	  vaak	  niet	  harken.	  Als	  de	  Commissie	  
wil	  dat	  spelers	  deze	  oefenbunkers	  zonder	  straf	  mogen	  ontwijken,	  dan	  moet	  zij	  de	  bunkers	  tot	  
grond	  in	  bewerking	  verklaren	  en	  tot	  deel	  van	  het	  algemene	  gebied.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  C-‐4	  
“De	  oefenbunker	  gelegen	  [geef	  locatie	  precies	  aan]	  is	  grond	  in	  bewerking	  en	  is	  deel	  van	  het	  
algemene	  gebied.	  Ontwijken	  zonder	  strafslag	  is	  mogelijk	  volgens	  Regel	  16.1b.”	  
	  
	  
D	  Greens	  
	  
D-‐1	  Grens	  van	  de	  green	  verduidelijken	  
Doel:	  op	  sommige	  banen	  worden	  de	  gebieden	  rondom	  de	  green	  zodanig	  onderhouden	  dat	  het	  
voor	  een	  speler	  moeilijk	  kan	  zijn	  om	  te	  bepalen	  of	  zijn	  of	  haar	  bal	  op	  de	  green	  ligt.	  In	  dit	  soort	  
gevallen	  kan	  de	  Commissie	  ervoor	  kiezen	  om	  de	  grens	  van	  de	  green	  met	  geverfde	  stippen	  te	  
markeren.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐1	  
“De	  grens	  van	  de	  green	  is	  gemarkeerd	  met	  [vul	  kleur	  in]	  stippen.	  De	  stippen	  zijn	  [op]	  [buiten]	  
de	  green	  en	  deze	  stippen	  mogen	  niet	  zonder	  straf	  ontweken	  worden.”	  
	  
D-‐2	  Status	  van	  een	  green	  als	  een	  tijdelijke	  green	  wordt	  gebruikt	  
Doel:	  er	  kunnen	  zich	  omstandigheden	  voordoen	  waardoor	  een	  green	  van	  een	  hole	  niet	  
gebruikt	  kan	  worden,	  bijvoorbeeld	  als	  gevolg	  van	  slecht	  weer	  of	  vanwege	  reparatie	  of	  
onderhoud.	  Als	  dit	  het	  geval	  is,	  dan	  kan	  de	  Commissie	  een	  tijdelijke	  green	  prepareren	  en	  een	  
plaatselijke	  regel	  formuleren	  om	  deze	  als	  green	  te	  definiëren	  voor	  de	  betreffende	  hole.	  De	  
green	  die	  wordt	  vervangen	  door	  een	  tijdelijke	  green	  behoort	  als	  verkeerde	  green	  te	  worden	  
gedefinieerd,	  zodat	  spelers	  er	  niet	  van	  mogen	  spelen.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐2	  
“Tijdelijke	  greens	  zijn	  in	  gebruik	  op	  holes	  [vul	  holenummers	  in]	  zoals	  gedefinieerd	  door	  [vul	  
omschrijving	  in,	  bijvoorbeeld	  de	  gebieden	  op	  de	  fairway	  omgeven	  door	  witte	  lijnen].	  Elke	  
green	  die	  is	  vervangen	  door	  een	  tijdelijke	  green	  is	  een	  verkeerde	  green	  en	  ontwijken	  zonder	  
straf	  moet	  volgens	  Regel	  13-‐1f.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
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D-‐3	  Ontwijken	  van	  verkeerde	  green	  verbieden	  bij	  belemmering	  van	  stand	  
Doel:	  er	  kunnen	  zich	  situaties	  voordoen	  waarin	  een	  Commissie	  een	  speler	  niet	  wil	  toestaan	  om	  
een	  verkeerde	  green	  te	  ontwijken	  als	  er	  alleen	  een	  belemmering	  voor	  de	  stand	  van	  de	  spelers	  
is,	  bijvoorbeeld:	  

• als	  zich	  dichte	  rough	  vlak	  bij	  sommige	  greens	  bevindt	  en	  de	  Commissie	  het	  niet	  eerlijk	  
vindt	  om	  een	  speler	  te	  verplichten	  in	  dit	  gebied	  te	  droppen,	  of	  

• een	  grote	  green	  wordt	  gebruikt	  voor	  twee	  verschillende	  holes,	  maar	  de	  Commissie	  
besluit	  om	  de	  green	  in	  tweeën	  te	  splitsen.	  Zij	  mag	  er	  dan	  ook	  voor	  kiezen	  om	  de	  
spelers	  wiens	  bal	  op	  de	  green	  is	  van	  de	  hole	  die	  wordt	  gespeeld	  niet	  te	  verplichten	  om	  
de	  belemmering	  van	  de	  stand	  door	  de	  andere	  green	  te	  ontwijken.	  

	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐3.1	  
“Regel	  13.1f	  is	  op	  de	  volgende	  manier	  aangepast:	  
Er	  is	  geen	  sprake	  van	  belemmering	  als	  een	  verkeerde	  green	  alleen	  een	  belemmering	  vormt	  
voor	  de	  stand	  van	  de	  speler.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐3.2	  
“Regel	  13.1f	  is	  als	  volgt	  aangepast:	  
Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  op	  de	  green	  ligt	  van	  [geef	  holenummer	  aan],	  is	  er	  geen	  sprake	  van	  
belemmering	  voor	  de	  stand	  van	  de	  speler	  op	  de	  green	  [geef	  holenummer	  aan]	  of	  omgekeerd.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
D-‐4	  Verbod	  om	  te	  spelen	  van	  de	  voorgreen	  van	  een	  verkeerde	  green	  
Doel:	  als	  bij	  het	  spelen	  van	  een	  bepaalde	  hole	  ballen	  vaak	  tot	  stilstand	  komen	  op	  de	  green	  van	  
een	  nabijgelegen	  hole	  dan:	  

• zal	  het	  dichtstbijzijnde	  punt	  zonder	  enige	  belemmering	  door	  deze	  verkeerde	  green	  
volgens	  Regel	  13.1f	  gewoonlijk	  op	  de	  fairway	  naast	  de	  green	  zijn,	  en	  

• zou	  de	  voorgreen	  van	  deze	  green	  als	  gevolg	  hiervan	  beschadigd	  kunnen	  worden.	  
	  
Om	  zulke	  schade	  te	  voorkomen,	  kan	  de	  Commissie	  ervoor	  kiezen	  om	  spelers	  te	  verplichten	  
volgens	  Regel	  13-‐1f	  te	  handelen	  met	  een	  aangepast	  dichtstbijzijnde	  punt	  zonder	  enige	  
belemmering	  dat	  ervoor	  zorgt	  dat	  zowel	  de	  green	  als	  de	  voorgreen	  worden	  ontweken.	  Dit	  kan	  
ook	  gedaan	  worden	  door	  het	  gebruik	  van	  een	  droppingzone	  (zie	  Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  
B-‐2).	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐4	  
“Als	  bij	  het	  spelen	  [geef	  holenummer	  aan]	  de	  speler	  moet	  handelen	  volgens	  Regel	  13-‐1f,	  
omdat	  zijn	  of	  haar	  bal	  tot	  stilstand	  is	  gekomen	  op	  de	  green	  van	  [geef	  holenummer	  aan]	  of	  als	  
die	  green	  een	  belemmering	  vormt	  voor	  zijn	  of	  haar	  stand	  of	  de	  ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  
swing:	  

• Bij	  het	  bepalen	  van	  de	  dropzone	  voor	  het	  ontwijken	  van	  de	  green,	  omvat	  de	  green	  van	  
[geef	  holenummer	  aan]	  ook	  de	  voorgreen	  [geef	  indien	  nodig	  een	  afstand	  van	  
bijvoorbeeld	  twee	  clublengten	  aan	  van	  de	  rand	  van	  de	  green].	  

• Dit	  betekent	  dat	  bij	  het	  bepalen	  van	  het	  dichtstbijzijnde	  punt	  zonder	  enige	  
belemmering	  zowel	  de	  green	  als	  de	  voorgreen	  volledig	  ontweken	  moet	  worden.	  

	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a”	  
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Verkorte vorm van plaatselijke regel 
Bij het ontwijken van een verkeerde green van [geef holenummer aan], omvat de 
verkeerde green ook de voorgreen binnen [geef afstand aan van bijvoorbeeld twee 
clublengten van de rand van de green]. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 
13-1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de 
green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moet worden. 
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D-‐5	  Status	  van	  een	  oefengreen	  of	  een	  tijdelijke	  green	  
Doel:	  verkeerde	  greens	  omvatten	  oefengreens	  voor	  putten	  en	  chippen,	  maar	  de	  Commissie	  
kan	  ervoor	  kiezen	  om	  met	  een	  plaatselijke	  regel	  het	  spelen	  van	  dergelijke	  greens	  toe	  te	  staan	  
(dit	  betekent	  dat	  de	  bal	  van	  een	  speler	  die	  op	  een	  dergelijke	  green	  ligt	  van	  die	  green	  moet	  
worden	  gespeeld).	  Een	  tijdelijke	  green	  voor	  een	  hole	  is	  normaal	  gesproken	  een	  onderdeel	  van	  
het	  algemene	  gebied	  wanneer	  deze	  niet	  gebruikt	  wordt,	  maar	  de	  Commissie	  kan	  ervoor	  kiezen	  
om	  haar	  status	  te	  verduidelijken	  of	  haar	  tot	  een	  verkeerde	  green	  verklaren.	  De	  Commissie	  mag	  
ook	  bepalen	  dat	  een	  oefengreen	  of	  tijdelijke	  green	  grond	  in	  bewerking	  is	  waardoor	  een	  speler	  
deze	  zonder	  straf	  mag	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1b.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐5.1	  
“De	  oefengreen	  op	  [geef	  locatie	  in	  detail	  aan]	  is	  geen	  verkeerde	  green	  en	  de	  speler	  mag	  deze	  
niet	  zonder	  straf	  ontwijken	  volgens	  Regel	  13-‐1f.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐5.2	  
“De	  tijdelijke	  green	  op	  [geef	  locatie	  in	  detail	  aan]	  is	  een	  verkeerde	  green,	  zelfs	  als	  deze	  niet	  in	  
gebruik	  is,	  en	  moet	  worden	  ontweken	  volgens	  Regel	  13-‐1f.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐5.3	  
“De	  oefengreen	  op	  [geef	  locatie	  in	  detail	  aan]	  is	  geen	  verkeerde	  green	  en	  hoeft	  niet	  ontweken	  
te	  worden	  volgens	  Regel	  13-‐1f,	  maar	  deze	  is	  grond	  in	  bewerking	  en	  de	  speler	  mag	  zonder	  straf	  
Regel	  16-‐1b	  toepassen.”	  
	  
D-‐6	  Splitsen	  van	  een	  dubbele	  green	  in	  twee	  afzonderlijke	  greens	  
Doel:	  als	  een	  baan	  een	  green	  heeft	  die	  als	  green	  dient	  voor	  twee	  holes,	  dan	  kan	  de	  Commissie	  
de	  green	  in	  twee	  afzonderlijke	  greens	  splitsen	  met	  een	  plaatselijke	  regel.	  Dit	  zou	  betekenen	  
dat	  een	  speler	  die	  op	  het	  verkeerde	  deel	  van	  de	  green	  ligt	  deze	  zou	  moeten	  ontwijken	  volgens	  
Regel	  13.1f.	  
De	  manier	  waarop	  deze	  green	  in	  twee	  delen	  is	  gesplitst,	  moet	  expliciet	  worden	  aangegeven	  
Deze	  plaatselijke	  regel	  mag	  samen	  gebruikt	  worden	  met	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐3	  voor	  
de	  gevallen	  waarbij	  de	  bal	  van	  de	  speler	  op	  het	  juiste	  deel	  van	  de	  green	  ligt,	  maar	  de	  stand	  van	  
de	  speler	  op	  het	  andere	  deel	  van	  de	  green.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  D-‐6	  
“De	  green	  voor	  holes	  [geef	  nummers	  aan]	  is	  gesplitst	  in	  twee	  afzonderlijke	  greens	  door	  
[specificeer	  de	  methode,	  zoals	  gekleurde	  palen].	  Een	  speler	  die	  een	  belemmering	  ondervindt	  
van	  een	  deel	  van	  de	  green	  van	  de	  hole	  die	  niet	  wordt	  gespeeld,	  heeft	  te	  maken	  met	  een	  
belemmering	  van	  een	  verkeerde	  green	  en	  moet	  deze	  ontwijken	  volgens	  Regel	  13-‐1f.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
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E	  Bijzondere	  of	  verplichte	  ontwijkprocedures	  
	  
E-‐1	  Droppingzones	  
Doel:	  Een	  droppingzone	  is	  een	  speciale	  optie	  om	  een	  belemmering	  te	  ontwijken	  die	  door	  de	  
Commissie	  mag	  worden	  ingesteld.	  Bij	  het	  gebruik	  van	  een	  droppingzone	  moet	  de	  speler	  de	  bal	  
droppen	  in	  de	  droppingzone	  en	  deze	  moet	  ook	  in	  de	  droppingzone	  tot	  stilstand	  komen.	  
	  
Droppingzones	  behoren	  in	  overweging	  te	  worden	  genomen	  als	  er	  praktische	  problemen	  zijn	  bij	  
het	  toepassen	  van	  de	  normale	  ontwijkprocedures	  volgens	  een	  regel,	  zoals:	  

• Regel	  13.1f	  -‐	  Verkeerde	  green	  
• Regel	  16.1	  -‐	  Abnormale	  baanomstandigheden	  
• Regel	  16-‐2	  -‐	  Situatie	  met	  gevaarlijke	  dieren	  
• Regel	  17	  -‐	  Hindernissen	  
• Regel	  19	  -‐	  Onspeelbare	  bal	  
• Voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  E-‐5	  Alternatief	  voor	  slag	  en	  afstand	  voor	  een	  bal	  die	  

verloren	  of	  buiten	  de	  baan	  is	  of	  F-‐23	  Tijdelijke	  vaste	  obstakels.	  
	  
De	  volgende	  punten	  zijn	  van	  toepassing	  bij	  het	  droppen	  van	  een	  bal	  in	  een	  droppingzone:	  

• De	  speler	  hoeft	  niet	  in	  de	  droppingzone	  te	  staan	  bij	  het	  droppen	  van	  de	  bal.	  
• Als	  de	  speler	  een	  belemmering	  wil	  ontwijken	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  een	  

droppingzone,	  dan	  is	  de	  dropzone	  het	  gebied	  waarin	  de	  bal	  moet	  worden	  gedropt	  en	  
tot	  stilstand	  moet	  komen.	  (zie	  Regel	  14.3).	  

• Als	  de	  droppingzone	  wordt	  gemarkeerd	  door	  een	  lijn	  op	  de	  grond,	  dan	  is	  de	  lijn	  deel	  
van	  de	  droppingzone	  

	  
Zie	  Paragraaf	  2I	  voor	  verdere	  informatie	  over	  de	  droppingzones	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐1.1	  
Deze	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  geeft	  een	  voorbeeld	  van	  een	  droppingzone	  gebruikt	  als	  extra	  
optie	  bij	  het	  ontwijken	  van	  een	  hindernis,	  maar	  deze	  mag	  ook	  worden	  ingesteld	  voor	  elke	  
andere	  regel	  die	  hierboven	  is	  genoemd.	  
	  
“Als	  een	  bal	  in	  de	  hindernis	  ligt	  [geef	  locatie	  aan]	  of	  als	  het	  bekend	  of	  praktisch	  zeker	  is	  dat	  een	  
bal	  die	  niet	  is	  gevonden	  tot	  stilstand	  is	  gekomen	  in	  de	  hindernis,	  heeft	  de	  speler	  de	  volgende	  
opties	  met	  een	  strafslag:	  

• ontwijken	  volgens	  Regel	  17.1,	  of	  
• als	  een	  extra	  mogelijkheid,	  mag	  de	  speler	  de	  oorspronkelijke	  bal	  of	  een	  andere	  bal	  in	  

de	  droppingzone	  droppen	  [geef	  locatie	  en	  wijze	  van	  markering	  aan].	  Deze	  
droppingzone	  is	  een	  dropzone	  zoals	  bedoeld	  in	  Regel	  14.3.	  

	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte vorm van plaatselijke regel: 
Als	  een	  extra	  mogelijkheid	  voor	  het	  ontwijken	  van	  de	  hindernis	  [geef	  locatie	  aan]	  
mag	  een	  speler	  met	  bijtelling	  van	  één	  strafslag	  een	  bal	  in	  de	  droppingzone	  droppen	  
[geef	  locatie	  en	  wijze	  van	  markering	  aan].	  Deze	  droppingzone	  is	  een	  dropzone	  
zoals	  bedoeld	  in	  Regel	  14.3	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐1.2	  
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Deze	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  geeft	  een	  voorbeeld	  van	  een	  droppingzone	  gebruikt	  als	  een	  
extra	  mogelijkheid	  voor	  het	  ontwijken	  van	  een	  abnormale	  baanomstandigheid,	  zoals	  een	  groot	  
gebied	  grond	  in	  bewerking,	  maar	  deze	  mag	  ook	  worden	  ingesteld	  voor	  elke	  andere	  regel	  die	  
hierboven	  is	  genoemd.	  
	  
“Als	  een	  bal	  in	  grond	  in	  bewerking	  ligt	  [geef	  locatie	  aan]	  of	  als	  het	  bekend	  of	  praktisch	  zeker	  is	  
dat	  een	  bal	  die	  niet	  is	  gevonden	  tot	  stilstand	  is	  gekomen	  in	  de	  grond	  in	  bewerking,	  dan	  mag	  de	  
speler:	  

• zonder	  straf	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1,	  of	  
• als	  een	  extra	  mogelijkheid,	  mag	  de	  speler,	  zonder	  straf,	  de	  oorspronkelijke	  bal	  of	  een	  

andere	  bal	  in	  de	  droppingzone	  droppen	  [geef	  locatie	  en	  wijze	  van	  markering	  aan].	  
Deze	  droppingzone	  is	  een	  dropzone	  zoals	  bedoeld	  in	  Regel	  14.3.	  

	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel:	  
Als	  een	  extra	  mogelijkheid	  voor	  het	  ontwijken	  van	  grond	  in	  bewerking	  [geef	  locatie	  
aan]	  mag	  een	  speler	  een	  bal	  in	  de	  droppingzone	  droppen	  [geef	  locatie	  en	  wijze	  van	  
markering	  aan].	  Deze	  droppingzone	  is	  een	  dropzone	  zoals	  bedoeld	  in	  Regel	  14.3.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐1.3	  
Deze	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  geeft	  een	  voorbeeld	  van	  een	  droppingzone	  als	  de	  enige	  
beschikbare	  ontwijkoptie	  (anders	  dan	  slag	  en	  afstand)	  voor	  het	  ontwijken	  van	  een	  hindernis,	  
maar	  deze	  mag	  ook	  worden	  ingesteld	  voor	  elke	  andere	  regel	  die	  hierboven	  is	  genoemd.	  
	  
“Als	  een	  bal	  in	  de	  hindernis	  ligt	  [geef	  locatie	  aan]	  of	  als	  het	  bekend	  of	  praktisch	  zeker	  is	  dat	  een	  
bal	  die	  niet	  is	  gevonden	  tot	  stilstand	  is	  gekomen	  in	  de	  hindernis,	  dan	  mag	  de	  speler:	  
	  

• ontwijken	  met	  slag	  en	  afstand	  volgens	  Regel	  17.1d	  (1)	  met	  bijtelling	  van	  een	  strafslag,	  
of	  

• de	  oorspronkelijke	  bal	  of	  een	  andere	  bal	  droppen	  in	  de	  droppingzone	  [geef	  locatie	  en	  
wijze	  van	  markering	  aan]	  met	  bijtelling	  van	  een	  strafslag.	  Deze	  droppingzone	  is	  een	  
dropzone	  zoals	  bedoeld	  in	  Regel	  14.3.	  

De	  speler	  mag	  de	  belemmering/hindernis	  [geef	  aan	  wat	  beperkt	  wordt]	  niet	  ontwijken	  volgens	  
Regels	  17.1d(2)	  of	  17.1d(3).	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  tekst:	  
De	  droppingzone	  [geef	  locatie	  en	  wijze	  van	  markering	  aan]	  voor	  de	  hindernis	  [geef	  
locatie	  aan],	  is	  de	  enige	  ontwijkmogelijkheid	  naast	  het	  ontwijken	  met	  slag	  en	  
afstand.	  Deze	  droppingzone	  is	  een	  dropzone	  zoals	  bedoeld	  in	  Regel	  14.3	  
	  
E-‐2	  Bal	  schoonmaken	  
Doel:	  als	  delen	  van	  de	  baan	  zodanig	  nat	  zijn	  dat	  er	  modder	  aan	  de	  bal	  kan	  blijven	  kleven,	  dan	  
kan	  de	  Commissie	  ervoor	  kiezen	  om	  de	  speler	  toe	  te	  staan	  de	  bal	  op	  te	  nemen,	  schoon	  te	  
maken	  en	  terug	  te	  plaatsen	  in	  het	  algemene	  gebied.	  Deze	  mogelijkheid	  moet	  worden	  beperkt	  
tot	  die	  delen	  van	  de	  baan	  waar	  dat	  nodig	  is.	  
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Terwijl	  de	  plaatselijke	  regel	  voor	  plaatsen	  (voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐3)	  alleen	  is	  bedoeld	  
om	  gebruikt	  te	  worden	  voor	  gebieden	  in	  het	  algemene	  gebied	  die	  gemaaid	  zijn	  op	  
fairwayhoogte	  of	  lager,	  kan	  deze	  plaatselijke	  regel	  ook	  worden	  gebruikt	  voor	  het	  hele	  
algemene	  gebied	  of	  voor	  specifieke	  gebieden.	  De	  Commissie	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  beide	  
plaatselijke	  regels	  in	  te	  stellen,	  waarbij	  het	  plaatsen	  van	  de	  bal	  op	  de	  fairways	  is	  toegestaan	  en	  
schoonmaken	  van	  de	  bal	  is	  toegestaan	  in	  de	  overige	  delen	  van	  het	  algemene	  gebied.	  
	  
Het	  wordt	  afgeraden	  om	  deze	  plaatselijke	  regel	  in	  te	  stellen	  als	  een	  strokeplayronde	  al	  is	  
begonnen.	  Hierdoor	  zouden	  spelers	  die	  nog	  meer	  holes	  moeten	  spelen	  het	  voordeel	  hebben	  
dat	  zij	  er	  langer	  gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  Deze	  plaatselijke	  regel	  zou	  wel	  ingesteld	  kunnen	  
worden	  als	  een	  matchplaywedstrijd	  al	  is	  begonnen.	  Dit	  moet	  dan	  tussen	  twee	  holes	  gebeuren,	  
zodat	  de	  tegenstanders	  evenveel	  voordeel	  hebben.	  
	  
Voor	  richtlijnen	  over	  wanneer	  en	  hoe	  deze	  plaatselijke	  regel	  mag	  worden	  gebruikt	  zodat	  
scores	  voor	  handicapdoeleinden	  gebruikt	  kunnen	  worden	  (bijvoorbeeld	  als	  deze	  is	  beperkt	  tot	  
alleen	  de	  fairway),	  moeten	  de	  bepalingen	  of	  aanbevelingen	  uit	  het	  Handicapsysteem	  dat	  van	  
kracht	  is	  in	  het	  land	  in	  kwestie	  geraadpleegd	  worden.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐2	  
“Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  [geef	  gebied	  aan,	  zoals	  algemene	  gebied,	  op	  de	  6e	  hole	  in	  het	  
algemene	  gebied	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager,	  etc.]	  ligt,	  mag	  de	  bal	  worden	  
opgenomen,	  schoongemaakt	  en	  teruggeplaatst	  zonder	  straf.	  De	  speler	  moet	  de	  bal	  eerst	  
markeren	  voordat	  deze	  wordt	  opgenomen	  (zie	  Regel	  14.1)	  en	  de	  bal	  moet	  worden	  
teruggeplaatst	  op	  zijn	  oorspronkelijke	  plek	  (zie	  Regel	  14.2).	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
	  
Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  [geef	  gebied	  aan,	  zoals	  algemene	  gebied,	  op	  de	  6e	  hole	  in	  
het	  algemene	  gebied	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager,	  etc.]	  ligt,	  mag	  de	  bal	  worden	  
gemarkeerd,	  opgenomen,	  schoongemaakt	  en	  teruggeplaatst	  zonder	  straf.	  
	  
E-‐3	  Plaatsen	  
Doel:	  als	  plaatselijke	  abnormale	  omstandigheden	  af	  en	  toe	  het	  eerlijk	  spelen	  van	  de	  baan	  
belemmeren,	  dan	  kunnen	  de	  beschadigde	  gebieden	  als	  grond	  in	  bewerking	  worden	  
gemarkeerd.	  Maar	  slechte	  weersomstandigheden,	  zoals	  zware	  sneeuwval,	  dooiperiodes	  in	  het	  
voorjaar,	  langdurige	  regenval	  of	  extreme	  hitte	  kunnen	  de	  baan	  soms	  beschadigen	  of	  het	  
gebruik	  van	  zware	  maaimachines	  verhinderen.	  
	  
Als	  zulke	  omstandigheden	  wijdverspreid	  over	  de	  baan	  voorkomen,	  dan	  kan	  de	  Commissie	  
besluiten	  een	  plaatselijke	  regel	  voor	  plaatsen	  in	  te	  stellen	  (ook	  bekend	  als	  winterregels)	  om	  
eerlijk	  spel	  mogelijk	  te	  maken	  of	  om	  de	  fairways	  te	  beschermen.	  Een	  dergelijke	  plaatselijke	  
regel	  moet	  worden	  ingetrokken	  zodra	  de	  omstandigheden	  dit	  toelaten.	  
	  
Het	  gebruik	  van	  deze	  plaatselijke	  regel	  buiten	  de	  fairway	  in	  het	  algemene	  gebied	  wordt	  
afgeraden,	  omdat	  dit	  zou	  kunnen	  leiden	  tot	  het	  zonder	  straf	  ontwijken	  van	  een	  gebied	  waar	  
een	  bal	  anders	  onspeelbaar	  zou	  zijn	  (zoals	  in	  bosjes	  of	  struiken).	  
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Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  deze	  plaatselijke	  regel	  in	  te	  stellen	  als	  een	  strokeplayronde	  al	  is	  
begonnen.	  Hierdoor	  zouden	  spelers	  die	  nog	  meer	  holes	  moeten	  spelen	  het	  voordeel	  hebben	  
dat	  zij	  er	  langer	  gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  Deze	  plaatselijke	  regel	  zou	  wel	  ingesteld	  kunnen	  
worden	  als	  een	  matchplaywedstrijd	  al	  is	  begonnen.	  Dit	  moet	  dan	  tussen	  twee	  holes	  gebeuren	  
zodat	  de	  tegenstanders	  evenveel	  voordeel	  hebben.	  
	  
Voor	  richtlijnen	  over	  wanneer	  en	  hoe	  deze	  plaatselijke	  regel	  mag	  worden	  gebruikt,	  zodat	  
scores	  voor	  handicapdoeleinden	  gebruikt	  kunnen	  worden	  (daarbij	  inbegrepen	  de	  afmetingen	  
van	  het	  gebied	  waarin	  geplaatst	  mag	  worden	  en	  of	  de	  toepassing	  tot	  alleen	  de	  fairway	  beperkt	  
is),	  moeten	  de	  bepalingen	  of	  aanbevelingen	  uit	  het	  Handicapsysteem	  dat	  van	  kracht	  is	  in	  het	  
land	  in	  kwestie	  geraadpleegd	  worden.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐3	  
“Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  [geef	  gebied	  aan,	  zoals	  de	  fairway	  van	  hole	  6]	  in	  het	  algemene	  
gebied	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager	  ligt,	  mag	  de	  speler	  zonder	  strafslag	  éénmaal	  de	  
oorspronkelijke	  bal	  of	  een	  andere	  bal	  plaatsen	  in	  het	  gebied	  waarin	  geplaatst	  mag	  worden	  en	  
dan	  spelen.	  Het	  gebied	  waarin	  geplaatst	  mag	  worden	  moet	  voldoen	  aan	  de	  volgende	  eisen:	  

• Referentiepunt:	  plaats	  van	  de	  oorspronkelijke	  bal.	  
• Afmeting	  van	  het	  gebied	  gemeten	  van	  referentiepunt:	  [geef	  afmeting	  van	  gebied	  aan,	  

bijvoorbeeld	  een	  clublengte,	  de	  lengte	  van	  een	  scorekaart	  of	  15	  cm]	  van	  het	  
referentiepunt,	  maar	  met	  de	  volgende	  beperkingen:	  

Ø dit	  gebied	  mag	  niet	  dichter	  bij	  de	  hole	  zijn	  dan	  het	  referentiepunt,	  en	  
Ø dit	  gebied	  moet	  in	  het	  algemene	  gebied	  zijn.	  

	  
Bij	  het	  handelen	  volgens	  deze	  plaatselijke	  regel	  moet	  de	  speler	  een	  plek	  kiezen	  om	  zijn	  bal	  te	  
plaatsen	  en	  de	  procedures	  te	  volgen	  voor	  het	  terugplaatsen	  van	  een	  bal	  volgens	  de	  Regel	  
14.2b(2)	  en	  14.2e.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
	  
Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  het	  algemene	  gebied	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager	  
ligt	  in	  [geef	  gebied	  aan,	  zoals	  de	  fairway	  van	  hole	  6],	  mag	  de	  speler	  een	  bal	  plaatsen	  op	  
een	  plek	  naar	  keuze	  binnen	  [geef	  afmeting	  van	  gebied	  aan,	  bijvoorbeeld	  een	  
clublengte,	  de	  lengte	  van	  een	  scorekaart	  of	  15	  cm],	  niet	  dichter	  bij	  de	  hole.	  Zie	  
voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐3	  voor	  details	  hoe	  dit	  moet	  worden	  gedaan.	  
	  
E-‐4	  Ontwijken	  van	  beluchtingsgaten	  
Doel:	  beluchtingsgaten	  vallen	  niet	  onder	  de	  definitie	  van	  gaten	  gemaakt	  door	  het	  
baanpersoneel.	  Daarom	  mogen	  spelers	  deze	  niet	  repareren	  op	  de	  green	  (zie	  Regel	  13-‐1c)	  of	  
deze	  zonder	  straf	  ontwijken	  in	  het	  algemene	  gebied.	  Maar	  deze	  gaten	  kunnen	  het	  normaal	  
spelen	  van	  de	  baan	  wel	  belemmeren.	  Als	  de	  Commissie	  deze	  gaten	  tot	  grond	  in	  bewerking	  
verklaart,	  kan	  het	  voor	  een	  speler	  soms	  onpraktisch	  of	  onmogelijk	  zijn	  om	  deze	  volledig	  te	  
ontwijken.	  
	  
Daarom	  mag	  de	  Commissie	  besluiten	  om	  beluchtingsgaten,	  die	  recent	  gemaakt	  zijn	  en	  die	  de	  
ligging	  van	  de	  bal	  of	  de	  ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  swing	  aanzienlijk	  zouden	  kunnen	  
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belemmeren,	  op	  dezelfde	  manier	  te	  laten	  ontwijken	  als	  grond	  in	  bewerking,	  maar	  daarbij	  een	  
belemmering	  door	  de	  stand	  uit	  te	  sluiten.	  Deze	  plaatselijke	  regel	  moet	  worden	  ingetrokken	  als	  
de	  beluchtingsgaten	  voldoende	  zijn	  hersteld	  en	  er	  geen	  sprake	  meer	  is	  van	  een	  aanzienlijke	  
belemmering.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐4	  
“Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  of	  tegen	  een	  beluchtingsgat	  ligt:	  

(a) Bal	  in	  het	  algemene	  gebied.	  De	  speler	  mag	  deze	  belemmering	  ontwijken	  volgens	  Regel	  
16-‐1b.	  Als	  de	  bal	  tot	  stilstand	  komt	  in	  een	  ander	  beluchtingsgat,	  dan	  mag	  de	  speler	  
deze	  opnieuw	  volgens	  deze	  plaatselijke	  regel	  ontwijken.	  

(b) Bal	  op	  de	  green.	  De	  speler	  mag	  de	  belemmering	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16-‐1d.	  
	  
Echter	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  belemmering	  als	  het	  beluchtingsgat	  alleen	  een	  belemmering	  
vormt	  voor	  de	  stand	  van	  de	  speler	  of,	  op	  de	  green,	  voor	  de	  speellijn	  van	  de	  speler.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
	  
Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  of	  tegen	  een	  beluchtingsgat	  [geef	  gebied	  aan,	  zoals	  
algemene	  gebied,	  of	  op	  de	  green]	  ligt,	  dan	  mag	  de	  speler	  de	  belemmering	  ontwijken	  
volgens	  Regel	  16-‐1.	  Zie	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐4	  voor	  verdere	  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).	  
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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.	  	  
	  
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.	  
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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.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  	  
Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  niet	  is	  gevonden	  of	  als	  het	  bekend	  of	  praktisch	  zeker	  is	  dat	  deze	  
buiten	  de	  baan	  is	  (geef	  zo	  nodig	  aan	  op	  welke	  holes	  deze	  Regel	  van	  toepassing	  is),	  dan	  mag	  de	  
speler	  de	  plaatselijke	  regel	  voor	  slag	  en	  afstand	  toepassen	  met	  twee	  strafslagen	  in	  plaats	  van	  
de ontwijkoptie van slag en afstand volgens R18.	  Deze	  plaatselijke	  regel	  is	  niet	  van	  toepassing	  
als	  een	  provisionele	  bal	  is	  gespeeld.	  Zie	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E5	  voor	  de	  volledige	  
details	  van	  deze	  plaatselijke	  regel.	  
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E-‐6	  Ontwijken	  van	  een	  hek	  voor	  de	  veiligheid	  van	  anderen	  in	  de	  speellijn	  
Doel:	  een	  hek	  (of	  andere	  beschermende	  constructie)	  wordt	  soms	  gebruikt	  om	  spelers	  op	  een	  
hole	  te	  beschermen	  tegen	  slagen	  gespeeld	  op	  een	  andere	  hole.	  
	  
Als	  een	  dergelijke	  hek	  vlak	  naast	  een	  speelgebied	  van	  een	  andere	  hole	  staat,	  dan	  kan	  de	  
Commissie	  besluiten	  om	  droppingzones	  te	  gebruiken	  om	  de	  spelers,	  die	  deze	  andere	  hole	  
spelen,	  een	  extra	  uitwijkmogelijkheid	  zonder	  straf	  te	  geven	  als	  het	  hek	  in	  de	  speellijn	  staat.	  
	  
De	  speler	  mag	  deze	  optie	  alleen	  gebruiken	  als	  de	  bal	  dichter	  bij	  de	  hole	  is	  dan	  de	  
droppingzone,	  waardoor	  een	  speler	  wiens	  bal	  ver	  van	  het	  hek	  ligt	  niet	  naar	  voren	  naar	  de	  
droppingzone	  mag	  gaan.	  De	  Commissie	  behoort	  dit	  bij	  het	  kiezen	  van	  de	  plaats	  van	  de	  
droppingzone	  mee	  te	  laten	  wegen	  om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  deze	  optie	  alleen	  beschikbaar	  is	  
voor	  situaties	  waarbij	  zij	  van	  mening	  zijn	  dat	  het	  ontwijken	  van	  een	  dergelijke	  hek	  zonder	  straf	  
gerechtvaardigd	  is.	  	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐6	  
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“Als	  tijdens	  het	  spelen	  van	  hole	  [noem	  holenummer]	  het	  beschermende	  hek	  op	  hole	  [geef	  
holenummer	  aan]	  zich	  op	  de	  speellijn	  van	  de	  speler	  bevindt:	  

• Mag	  de	  speler	  deze	  belemmering	  zonder	  straf	  ontwijken	  door	  een	  bal	  te	  droppen	  in	  de	  
droppingzone	  [beschrijf	  plaats]	  en	  van	  daar	  te	  spelen.	  	  

• Echter	  het	  gebruik	  van	  deze	  optie	  is	  alleen	  toegestaan	  als	  de	  bal	  dichter	  bij	  de	  hole	  ligt	  
dan	  waar	  de	  droppingzone	  zich	  bevindt	  (zie	  Regel	  14-‐3).	  

	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  Regel	  
	  
Als	  tijdens	  het	  spelen	  van	  hole	  [noem	  holenummer]	  het	  beschermende	  hek	  op	  
[beschrijf	  de	  plaats]	  zich	  op	  de	  speellijn	  van	  de	  speler	  bevindt,	  mag	  de	  speler	  deze	  
belemmering	  zonder	  straf	  ontwijken	  door	  een	  bal	  te	  droppen	  in	  de	  droppingzone	  
[beschrijf	  plaats]	  onder	  voorwaarde	  dat	  de	  droppingzone	  verder	  van	  de	  hole	  is	  dan	  
waar	  de	  bal	  ligt.	  
	  
E-‐7	  Ontwijken	  van	  schrikdraad	  dat	  de	  grens	  van	  de	  baan	  aangeeft	  
Doel:	  als	  schrikdraad	  wordt	  gebruikt	  als	  een	  hek	  dat	  buiten	  de	  baan	  aangeeft,	  is	  een	  
plaatselijke	  regel	  toegestaan	  die	  het	  mogelijk	  maakt	  om	  dit	  hek	  zonder	  straf	  te	  ontwijken	  als	  
een	  bal	  binnen	  een	  bepaalde	  afstand	  (bijvoorbeeld	  twee	  clublengten)	  van	  het	  hek	  ligt.	  Om	  de	  
veiligheid	  van	  de	  speler	  in	  deze	  omstandigheden	  te	  waarborgen,	  kan	  de	  speler	  twee	  
clublengten	  van	  het	  hek	  afmeten	  en	  mag	  hij	  de	  bal	  droppen	  binnen	  een	  extra	  clublengte	  niet	  
dichter	  bij	  de	  hole	  dan	  waar	  de	  bal	  oorspronkelijk	  lag.	  
	  
Het	  is	  niet	  toegestaan	  op	  een	  andere	  wijze	  een	  plaatselijke	  regel	  in	  te	  stellen	  die	  voorziet	  in	  
het	  zonder	  strafslag	  ontwijken	  van	  een	  hek	  dat	  buiten	  de	  baan	  aangeeft,	  zelfs	  als	  de	  
Commissie	  dit	  wil	  doen	  om	  het	  hek	  te	  beschermen	  tegen	  beschadiging.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐7	  
“Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  op	  de	  baan	  ligt	  en	  binnen	  [specificeer	  afstand,	  zoals	  twee	  
clublengten]	  van	  het	  schrikdraad	  dat	  buiten	  de	  baan	  aangeeft	  op	  hole(s)	  [specificeer	  locatie(s)]	  
,	  dan	  mag	  hij	  of	  zij	  de	  belemmering	  zonder	  straf	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1.	  Daarbij	  moet	  
men	  het	  volgende	  referentiepunt	  gebruiken:	  het	  punt	  dat	  [specificeer	  afstand,	  zoals	  twee	  
clublengten]	  van	  het	  hek	  is	  en	  op	  gelijke	  afstand	  van	  de	  hole.	  De	  bal	  moet	  minimaal	  twee	  
clublengten	  van	  het	  hek	  worden	  gedropt.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
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E-‐8	  Definiëren	  van	  verboden	  speelzones	  
Doel:	  Er	  kunnen	  delen	  van	  de	  baan	  zijn	  waarvan	  de	  Commissie	  het	  wenselijk	  acht	  om	  het	  
spelen	  hieruit	  te	  verbieden,	  waarbij	  dan	  elk	  gebied	  moet	  worden	  behandeld	  als	  deel	  van	  een	  
abnormale	  baanomstandigheid	  of	  als	  deel	  van	  een	  hindernis.	  
	  
De	  Commissie	  kan	  om	  allerlei	  redenen	  een	  verboden	  speelzone	  instellen,	  zoals:	  	  

• bescherming	  van	  wilde	  dieren,	  leefgebieden	  (habitat)	  van	  dieren	  en	  gebieden	  met	  een	  
kwetsbaar	  milieu;	  	  

• het	  voorkomen	  van	  schade	  aan	  jonge	  aanplant,	  bloemperken,	  graskwekerijen,	  
gebieden	  die	  pas	  zijn	  ingezaaid	  of	  van	  graszoden	  voorzien,	  of	  andere	  pas	  aangeplante	  
gebieden;	  	  

• het	  beschermen	  van	  spelers	  tegen	  gevaar,	  en	  	  
• het	  beschermen	  van	  locaties	  van	  historisch	  of	  cultureel	  belang.	  

	  
Zie	  paragrafen	  2G	  en	  5B	  (5)	  voor	  meer	  informatie	  over	  verboden	  speelzones	  en	  hoe	  deze	  
onderscheidend	  te	  markeren.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐8.1	  
“Het	  gebied	  gemarkeerd	  met	  [blauwe	  palen	  met	  groene	  koppen]	  [geef	  de	  locatie	  aan,	  
bijvoorbeeld	  aan	  de	  rechterkant	  van	  de	  fairway	  op	  hole	  8]	  is	  een	  verboden	  speelzone	  die	  moet	  
worden	  behandeld	  als	  een	  abnormale	  baanomstandigheid.	  Bij	  een	  belemmering	  door	  deze	  
verboden	  speelzone	  is	  het	  verplicht	  deze	  zonder	  straf	  te	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16-‐1f.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐8.2	  
“Het	  gebied	  binnen	  de	  [rode]	  [gele]	  hindernis	  gemarkeerd	  door	  [rode/gele	  palen	  met	  groene	  
koppen]	  [geef	  locatie	  aan,	  bijvoorbeeld	  	  aan	  de	  rechterkant	  van	  de	  fairway	  van	  hole	  8]	  is	  een	  
verboden	  speelzone.	  Als	  een	  bal	  binnen	  de	  hindernis	  in	  deze	  verboden	  speelzone	  ligt,	  mag	  de	  
bal	  niet	  worden	  gespeeld	  zoals	  deze	  ligt	  en	  moet	  de	  belemmering	  door	  de	  verboden	  speelzone	  
worden	  ontweken	  volgens	  Regel	  17.1	  e.”	  
	  
E-‐9	  Een	  gebied	  dat	  buiten	  de	  baan	  is	  tot	  verboden	  speelzone	  verklaren	  
Doel:	  hoewel	  een	  speler	  geen	  bal	  van	  buiten	  de	  baan	  mag	  spelen,	  kunnen	  er	  gebieden	  buiten	  
de	  baan	  zijn	  die	  de	  Commissie	  als	  verboden	  speelzones	  wil	  aanmerken,	  bijvoorbeeld	  om	  te	  
voorkomen	  dat	  spelers	  iets	  dat	  groeit	  in	  dat	  gebied	  beschadigen	  wanneer	  dit	  een	  belemmering	  
vormt	  bij	  het	  spelen	  van	  een	  bal	  die	  op	  de	  baan	  ligt.	  In	  dat	  geval	  is	  de	  speler	  verplicht	  zonder	  
straf	  de	  belemmering	  te	  ontwijken	  als	  zijn	  bal	  op	  de	  baan	  is,	  maar	  zijn	  of	  haar	  ruimte	  voor	  de	  
voorgenomen	  stand	  in	  de	  verboden	  speelzone	  (buiten	  de	  baan)	  is	  of	  als	  zijn	  of	  haar	  swing	  iets	  
aanraakt	  in	  de	  verboden	  speelzone.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐9	  
“De	  [omschrijf	  het	  gebied	  buiten	  de	  baan	  dat	  als	  verboden	  speelzone	  moet	  worden	  
beschouwd]	  is	  een	  verboden	  speelzone	  en	  de	  speler	  moet	  deze	  belemmering	  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	  ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  swing	  of	  stand.	  De	  speler	  mag	  de	  
bal	  niet	  spelen	  zoals	  hij	  ligt.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
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Het	  gebied	  aangegeven	  door	  [geef	  locatie	  en	  wijze	  van	  markering	  aan,	  bijvoorbeeld	  
het	  gebied	  rechts	  van	  de	  fairway	  van	  hole	  8	  gemarkeerd	  met	  witte	  palen	  met	  
groene	  kop]	  is	  een	  verboden	  speelzone	  die	  moet	  worden	  beschouwd	  als	  een	  
abnormale	  baanomstandigheid.	  De	  belemmering	  door	  de	  verboden	  speelzone	  
moet	  zonder	  straf	  worden	  ontweken	  volgens	  Regel	  16.1f.	  
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E-‐10	  Bescherming	  van	  jonge	  aanplant	  
Doel:	  om	  schade	  aan	  jonge	  aanplant	  te	  voorkomen	  als	  een	  speler	  een	  slag	  doet,	  mag	  de	  
Commissie	  besluiten	  om	  deze	  als	  verboden	  speelgebied	  aan	  te	  merken,	  waardoor:	  

• Als	  een	  speler	  een	  belemmering	  ondervindt	  door	  jonge	  aanplant	  zoals	  omschreven	  in	  
Regel	  16.1	  en	  dit	  gebied	  is	  omschreven	  als	  verboden	  speelzone,	  dan	  moet	  hij	  of	  zij	  
deze	  belemmering	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1f.	  

• Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  een	  hindernis	  ligt,	  dan	  moet	  hij	  of	  zij	  de	  jonge	  aanplant	  
zonder	  straf	  volgens	  de	  plaatselijke	  regel	  ontwijken	  binnen	  de	  hindernis	  of	  met	  een	  
strafslag	  volgens	  Regel	  17.1.	  

	  
Zulke	  aanplant	  behoort	  te	  worden	  gemarkeerd	  door	  palen,	  linten	  of	  op	  een	  andere	  herkenbare	  
manier.	  
	  
Als	  de	  jonge	  aanplant	  volwassen	  is	  of	  geen	  bescherming	  meer	  nodig	  heeft,	  dan	  behoort	  de	  
Commissie	  de	  plaatselijke	  regel	  in	  te	  trekken	  en/of	  de	  palen	  of	  linten	  van	  de	  jonge	  aanplant	  te	  
verwijderen.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐10	  
“De	  jonge	  aanplant/bomen	  gemarkeerd	  door	  [geef	  markeringen	  aan]	  vormen	  een	  verboden	  
speelzone.	  
	  

• Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  ergens	  op	  de	  baan,	  maar	  niet	  in	  een	  hindernis	  ligt	  en	  deze	  ligt	  
op	  of	  tegen	  een	  dergelijke	  boom	  of	  een	  dergelijke	  boom	  vormt	  een	  belemmering	  voor	  
de	  stand	  van	  de	  speler	  of	  de	  ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  swing,	  dan	  moet	  de	  speler	  
de	  belemmering	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1f.	  

	  
• Als	  de	  bal	  in	  een	  hindernis	  ligt,	  en	  een	  dergelijke	  boom	  vormt	  een	  belemmering	  voor	  

de	  stand	  van	  de	  speler	  of	  de	  ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  swing,	  dan	  moet	  de	  speler	  
de	  belemmering	  ontwijken	  ofwel	  met	  een	  strafslag	  volgens	  Regel	  17.1	  e	  (1)	  ofwel	  
zonder	  strafslag	  volgens	  Regel	  17.1e(2).	  

	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  (eigen	  verkorte	  regel	  NGF)	  
Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van 
belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die 
belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f	  
	  
E-‐11	  Bal	  van	  richting	  veranderd	  door	  een	  hoogspanningsleiding	  
Doel:	  Als	  een	  permanente	  hoogspanningsleiding	  een	  belemmering	  vormt	  voor	  het	  normaal	  
spelen	  van	  een	  hole,	  dan	  kan	  de	  Commissie	  eisen	  dat	  als	  een	  bal	  de	  leiding	  raakt	  (en	  torens	  of	  
draden	  of	  palen	  die	  de	  leiding	  ondersteunen)	  de	  slag	  niet	  telt	  en	  de	  speler	  de	  slag	  opnieuw	  
moet	  doen.	  Deze	  plaatselijke	  regel	  behoort	  gewoonlijk	  niet	  te	  worden	  gebruikt	  voor	  
hoogspanningsleidingen	  die	  het	  spel	  op	  een	  hole	  niet	  belemmeren	  of	  buiten	  de	  baan	  zijn.	  
	  
Een	  plaatselijke	  regel	  die	  een	  speler	  de	  keuze	  geeft	  om	  de	  slag	  opnieuw	  te	  doen	  als	  deze	  de	  
hoogspanningsleiding	  raakt,	  behoort	  niet	  te	  worden	  gebruikt.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  E-‐11	  
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“Als	  het	  bekend	  of	  praktisch	  zeker	  is	  dat	  een	  bal	  van	  een	  speler	  een	  hoogspanningsleiding	  [of	  
torens	  of	  draden	  of	  palen	  die	  de	  leiding	  ondersteunen]	  heeft	  geraakt	  tijdens	  het	  spelen	  van	  
[geef	  holenummer	  aan],	  dan	  telt	  de	  slag	  niet.	  De	  speler	  moet	  zonder	  straf	  opnieuw	  een	  bal	  
spelen	  van	  de	  plaats	  waar	  de	  vorige	  slag	  werd	  gedaan	  (zie	  Regel	  14.6	  voor	  procedure).	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
Voorbeeld	  Plaatselijke	  regel	  E	  11	  is	  van	  toepassing	  voor	  een	  bal	  die	  een	  
hoogspanningsleiding	  [of	  torens	  of	  draden	  	  of	  palen	  die	  de	  leiding	  ondersteunen]	  
raakt	  (de	  slag	  telt	  niet	  en	  moet	  opnieuw	  worden	  gedaan).	  
	  
	  
F.	  Abnormale	  baanomstandigheden	  en	  integrale	  delen	  van	  de	  baan	  
	  
F-‐1	  Definiëren	  van	  abnormale	  baanomstandigheden	  en	  integrale	  delen	  van	  de	  baan	  
Doel:	  een	  Commissie	  kan	  op	  veel	  verschillende	  manieren	  abnormale	  terreinomstandigheden	  
en	  integrale	  delen	  van	  de	  baan	  definiëren	  en	  daarom	  is	  het	  niet	  nodig	  of	  mogelijk	  om	  een	  
complete	  lijst	  te	  maken	  van	  plaatselijke	  regels	  die	  hiervoor	  kunnen	  worden	  gebruikt.	  	  
Het	  is	  essentieel	  om	  helder	  en	  nauwkeurig	  te	  zijn	  bij	  het	  definiëren	  van	  abnormale	  
terreinomstandigheden	  en	  integrale	  delen	  van	  de	  baan	  in	  de	  plaatselijke	  regels.	  
	  
Het	  is	  de	  Commissie	  toegestaan	  om	  plaatselijke	  regels	  in	  te	  stellen	  met	  de	  volgende	  doelen	  
zonder	  dat	  ze	  moeten	  voldoen	  aan	  de	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  in	  Sectie	  2:	  

• Verduidelijken	  van	  de	  status	  van	  voorwerpen	  die	  obstakels	  kunnen	  zijn.	  
• Een	  kunstmatig	  voorwerp	  tot	  integraal	  deel	  van	  de	  baan	  verklaren	  (en	  dus	  niet	  als	  

obstakel	  te	  beschouwen).	  	  
• Kunstmatige	  oppervlakken	  en	  randen	  van	  wegen	  tot	  integrale	  delen	  van	  de	  baan	  

verklaren.	  
• Wegen	  en	  paden	  die	  geen	  kunstmatig	  oppervlakken	  en	  randen	  hebben	  tot	  obstakel	  

verklaren	  als	  deze	  het	  spel	  op	  onredelijke	  wijze	  zouden	  kunnen	  beïnvloeden.	  
• Tijdelijke	  obstakels	  op	  of	  grenzend	  aan	  de	  baan	  als	  losse,	  vaste	  of	  tijdelijk	  vaste	  

obstakels	  definiëren.	  
• 	  

Vanwege	  de	  vele	  mogelijkheden	  worden	  hier	  geen	  specifieke	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  
gegeven,	  maar	  wel	  enkele	  voorbeelden:	  

• Grond	  in	  bewerking	  wordt	  gedefinieerd	  door	  elk	  gebied	  dat	  omgeven	  is	  door	  een	  witte	  
lijn	  [of	  blauwe	  paaltjes	  of	  lintjes].	  

• Grond	  in	  bewerking	  omvat	  blootliggende	  rotsen	  in	  gebieden	  gemaaid	  op	  
fairwayhoogte	  of	  lager	  [of	  binnen	  een	  vastgelegde	  afstand	  van	  de	  fairway,	  zoals	  twee	  
clublengten].	  

• Gebieden	  in	  bunkers	  met	  diepe	  sleuven	  die	  zijn	  ontstaan	  door	  het	  wegspoelen	  van	  
zand	  zijn	  grond	  in	  bewerking.	  

• Matten	  die	  zijn	  vastgezet	  en	  plastic	  beschermingsdeksels	  die	  kabels	  bedekken	  zijn	  
vaste	  obstakels.	  

• Hekken	  ter	  bescherming	  van	  greens	  zijn	  vaste	  obstakels.	  
• De	  horizontale	  balken	  van	  paardenhekken	  zijn	  [losse	  of	  vaste]	  obstakels.	  
• Kunstmatige	  keermuren	  of	  palen	  die	  de	  grens	  vormen	  van	  een	  hindernis	  zijn	  integrale	  

delen	  van	  de	  baan.	  
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• Draden	  en	  andere	  voorwerpen	  die	  strak	  bevestigd	  zijn	  aan	  bomen	  zijn	  integrale	  delen	  
van	  de	  baan.	  

• Alle	  poorten	  waarmee	  men	  een	  hek	  of	  een	  muur	  die	  de	  grens	  van	  buiten	  de	  baan	  
aangeeft,	  kan	  passeren	  [specificeer	  de	  hole(s)	  waarop	  het	  van	  toepassing	  is]	  zijn	  
integrale	  delen	  van	  de	  baan.	  
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F2	  Ontwijkingsopties	  voor	  een	  ingebedde	  bal	  beperken	  
Doel:	  volgens	  Regel	  16.3	  hoeft	  een	  bal	  die	  ingebed	  is	  in	  het	  algemene	  gebied	  (behalve	  in	  zand	  
in	  gebieden	  die	  niet	  zijn	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager)	  niet	  gespeeld	  te	  worden	  en	  mag	  
deze	  gedropt	  worden	  in	  de	  toepasselijke	  dropzone.	  
	  
Echter	  een	  Commissie	  mag	  ervoor	  kiezen	  om:	  

• Deze	  procedure	  alleen	  toe	  te	  staan	  als	  een	  bal	  is	  ingebed	  in	  het	  algemene	  gebied	  
gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager.	  

• Deze	  procedure	  niet	  toe	  te	  staan	  voor	  een	  bal	  die	  is	  ingebed	  in	  de	  wand	  of	  lip	  van	  de	  
bunker	  (zoals	  een	  wand	  van	  gestapelde	  graszoden	  of	  een	  wand	  van	  aarde).	  

	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐2.1	  
“Regel	  16.3	  is	  als	  volgt	  aangepast:	  
Ontwijken	  zonder	  strafslag	  is	  alleen	  toegestaan	  als	  de	  bal	  is	  ingebed	  in	  een	  deel	  van	  het	  
algemene	  gebied	  dat	  is	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager.	  
	  
[Gestapelde	  graszoden	  als	  randen	  van	  bunkers	  	  worden	  bij	  toepassing	  van	  deze	  regel	  
beschouwd	  als	  niet	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager.]	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  bij	  het	  overtreden	  van	  een	  plaatselijke	  
regel:	  algemene	  straf	  onder	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐2.2	  
“Regel	  16.3	  is	  als	  volgt	  aangepast:	  
Ontwijken	  zonder	  strafslag	  is	  niet	  toegestaan	  als	  een	  bal	  is	  ingebed	  in	  [een	  wand	  van	  
gestapelde	  graszoden	  van	  een	  bunker]	  [een	  aarden	  wand	  van	  een	  bunker].	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐3	  Grond	  in	  bewerking	  behandelen	  als	  deel	  van	  een	  dichtbij	  gelegen	  obstakel	  
Doel:	  grond	  in	  bewerking	  kan	  zich	  vlak	  naast	  een	  vast	  obstakel	  bevinden.	  Bijvoorbeeld	  als	  een	  
bloembed	  dat	  de	  Commissie	  tot	  grond	  in	  bewerking	  heeft	  verklaard	  wordt	  omgeven	  door	  een	  
kunstmatig	  verhard	  pad	  of	  als	  golfkarren	  schade	  veroorzaakt	  hebben	  net	  naast	  een	  pad.	  
	  
Dit	  kan	  leiden	  tot	  ingewikkelde	  ontwijksituaties.	  Na	  het	  ontwijken	  van	  de	  ene	  belemmering	  
kan	  een	  speler	  belemmerd	  worden	  door	  die	  andere	  omstandigheid	  en	  na	  het	  ontwijken	  van	  
die	  andere	  belemmering	  kan	  de	  speler	  weer	  dezelfde	  belemmering	  ondervinden	  als	  eerst.	  
	  
De	  Commissie	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  beide	  belemmeringen	  als	  één	  abnormale	  
baanomstandigheid	  te	  behandelen	  om	  het	  de	  speler	  toe	  te	  staan	  in	  één	  keer	  beide	  
belemmeringen	  te	  ontwijken.	  In	  dat	  geval	  behoren	  de	  gebieden	  die	  grond	  in	  bewerking	  zijn	  
samen	  met	  de	  vaste	  obstakels	  als	  één	  gebied	  gemarkeerd	  te	  worden	  met	  witte	  lijnen	  of	  
behoort	  dit	  op	  een	  andere	  duidelijke	  manier	  te	  worden	  aangegeven.	  
	  
Deze	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  geven	  voorbeelden	  hoe	  te	  handelen	  in	  dit	  soort	  situaties:	  
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Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐3.1	  
Als	  witte	  lijnen	  worden	  gebruikt	  om	  grond	  in	  bewerking	  te	  markeren.	  
	  
‘’Met	  witte	  lijnen	  gemarkeerde	  grond	  in	  bewerking	  en	  de	  [kunstmatig	  verharde	  wegen	  of	  
paden	  of	  andere	  obstakels]	  die	  als	  één	  gebied	  zijn	  gemarkeerd,	  worden	  behandeld	  als	  een	  
enkele	  abnormale	  baanomstandigheid	  bij	  het	  zonder	  straf	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1.’’	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐3.2	  
Als	  grond	  in	  bewerking	  niet	  wordt	  gemarkeerd	  door	  witte	  lijnen.	  
	  
“Waar	  gebieden	  met	  beschadigde	  grond	  zich	  vlak	  naast	  [kunstmatig	  verharde	  wegen	  of	  paden	  
of	  andere	  obstakels]	  bevinden,	  worden	  zij	  behandeld	  als	  één	  enkele	  abnormale	  
baanomstandigheid	  bij	  het	  zonder	  straf	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐3.3	  
Voor	  gebieden	  met	  sierbeplanting	  zoals	  bloembedden	  omgeven	  door	  een	  vast	  obstakel	  zoals	  
een	  pad.	  
	  
“[beschrijf	  het	  gebied,	  zoals	  gebied	  met	  sierbeplanting]	  dat	  wordt	  omgeven	  door	  kunstmatig	  
verharde	  wegen	  of	  paden	  (inclusief	  alles	  wat	  in	  dat	  gebied	  groeit)	  en	  de	  weg	  of	  het	  pad	  
worden	  behandeld	  als	  een	  enkele	  abnormale	  baanomstandigheid	  bij	  het	  zonder	  straf	  
ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1.’’	  
	  
F-‐4	  Uitzonderlijke	  schade	  door	  zware	  regenval	  en	  verkeer	  
Doel:	  als	  hevige	  regenval	  heeft	  geleid	  tot	  veel	  gebieden	  met	  ongebruikelijke	  schade	  aan	  de	  
baan	  (zoals	  diepe	  sporen	  van	  voertuigen	  of	  diepe	  voetafdrukken	  van	  toeschouwers)	  en	  het	  is	  
niet	  mogelijk	  om	  deze	  te	  markeren	  met	  palen	  of	  lijnen,	  dan	  mag	  de	  Commissie	  deze	  
ongebruikelijke	  schade	  tot	  grond	  in	  bewerking	  verklaren.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐4	  
“Gebieden	  met	  ongebruikelijke	  schade	  aan	  de	  baan	  kunnen	  grond	  in	  bewerking	  zijn,	  zoals	  
gebieden	  waar	  toeschouwers	  of	  ander	  verkeer	  in	  samenhang	  met	  natte	  condities	  het	  
grondoppervlak	  aanzienlijk	  hebben	  veranderd,	  maar	  uitsluitend	  als	  deze	  gebieden	  door	  een	  
bevoegde	  referee	  of	  lid	  van	  de	  Commissie	  tot	  grond	  in	  bewerking	  zijn	  verklaard.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐5	  Vaste	  obstakels	  vlakbij	  de	  green	  
Doel:	  als	  de	  bal	  ergens	  anders	  dan	  op	  de	  green	  ligt,	  dan	  is	  een	  vast	  obstakel	  op	  de	  speellijn	  van	  
de	  speler	  geen	  belemmering	  volgens	  Regel	  16.1	  en	  is	  ontwijken	  zonder	  straf	  normaal	  
gesproken	  niet	  toegestaan.	  
	  
Echter,	  als	  de	  voorgreens	  zo	  kort	  gemaaid	  zijn	  dat	  putten	  van	  buiten	  de	  green	  een	  
gebruikelijke	  slag	  is,	  dan	  kunnen	  vaste	  obstakels	  die	  dicht	  bij	  de	  green	  zijn	  een	  belemmering	  
vormen	  voor	  zulke	  slagen.	  
	  
In	  dat	  geval	  kan	  de	  Commissie	  ervoor	  kiezen	  om	  een	  extra	  ontwijkoptie	  volgens	  Regel	  16.1	  toe	  
te	  staan	  als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  het	  algemene	  gebied	  of	  op	  de	  green	  ligt	  en	  een	  vast	  
obstakel	  dicht	  bij	  de	  green	  zich	  op	  de	  speellijn	  van	  de	  speler	  bevindt.	   	  
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De	  Commissie	  mag	  dergelijke	  mogelijkheden	  beperken	  tot	  bepaalde	  situaties,	  zoals	  alleen	  voor	  
bepaalde	  holes	  of	  bepaalde	  obstakels	  of	  alleen	  als	  de	  bal	  en	  het	  obstakel	  zich	  beide	  in	  een	  
gedeelte	  van	  het	  algemene	  gebied	  bevinden	  dat	  gemaaid	  is	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐5	  
“Een	  belemmering	  door	  een	  vast	  obstakel	  mag	  worden	  ontweken	  volgens	  Regel	  16.1.	  
	  
De	  speler	  heeft	  een	  extra	  mogelijkheid	  om	  een	  belemmering	  van	  een	  vast	  obstakel	  te	  
ontwijken	  als	  het	  obstakel	  zich	  dicht	  bij	  de	  green	  en	  op	  de	  speellijn	  bevindt.	  
	  
Bal	  in	  het	  algemene	  gebied.	  De	  speler	  mag	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1b	  indien	  het	  vaste	  
obstakel	  zich	  op	  de	  speellijn	  bevindt,	  en:	  

Ø binnen	  twee	  clublengten	  van	  de	  green	  ligt,	  en	  
Ø binnen	  twee	  clublengten	  van	  de	  bal.	  

	  
Uitzondering:	  bij	  een	  duidelijk	  onredelijke	  speellijn	  mag	  er	  niet	  zonder	  straf	  ontweken	  worden.	  
Een	  vast	  obstakel	  mag	  volgens	  deze	  plaatselijke	  regel	  niet	  ontweken	  worden	  als	  de	  speler	  een	  
speellijn	  kiest	  die	  duidelijk	  onredelijk	  is.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  1	  van	  plaatselijke	  regel	  
	  
Vaste	  obstakels	  vlakbij	  de	  green:	  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	  de	  speler	  bevindt,	  binnen	  
twee	  clublengten	  van	  de	  green	  ligt,	  en	  binnen	  twee	  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.)	  
	  
Verkorte	  vorm	  2	  van	  plaatselijke	  regel	  (extra	  NGF	  toevoeging)	  
Een vast obstakel in het algemene gebied, dat op de speellijn, binnen twee 
clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag 
worden ontweken volgens Regel 16.1b. 
Een vast obstakel mag volgens deze Plaatselijke Regel niet worden ontweken 
als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is 
 
Verkorte vorm 3 van plaatselijke regel 
	  
Vaste	  obstakels	  vlakbij	  de	  green:	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐5	  is	  van	  toepassing.	  
	  
F-‐6	  Verbod	  om	  abnormale	  baanomstandigheden	  te	  ontwijken	  die	  alleen	  de	  stand	  belemmeren	  
Doel:	  een	  Commissie	  kan	  het	  ontwijken	  van	  een	  belemmering	  voor	  de	  stand	  van	  een	  speler	  
door	  bepaalde	  omstandigheden,	  zoals	  gaten	  van	  een	  dier	  verbieden,	  omdat	  de	  belemmering	  
voor	  de	  stand	  niet	  of	  nauwelijks	  invloed	  heeft	  op	  de	  slag	  of	  als	  ontwijken	  van	  de	  belemmering	  
voor	  de	  stand	  zou	  kunnen	  leiden	  tot	  het	  herhaaldelijk	  ontwijken	  van	  dichtbij	  gelegen	  
vergelijkbare	  omstandigheden.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐6	  
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“Regel	  16.1	  is	  als	  volgt	  aangepast:	  
	  
“Er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  belemmering	  door	  [vul	  omstandigheid	  in	  waarvan	  ontwijken	  is	  
beperkt]	  wanneer	  deze	  alleen	  een	  belemmering	  vormt	  voor	  de	  stand	  van	  de	  speler.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  :	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐7	  Ontwijken	  van	  naden	  van	  graszoden	  
Doel:	  een	  deel	  van	  de	  baan	  dat	  is	  hersteld	  met	  graszoden	  wordt	  vaak	  gemarkeerd	  als	  grond	  in	  
bewerking	  totdat	  het	  sterk	  genoeg	  is	  om	  van	  af	  te	  slaan.	  
	  
Echter	  als	  dit	  gebied	  met	  nieuw	  gras	  niet	  langer	  hoeft	  te	  worden	  gemarkeerd	  als	  grond	  in	  
bewerking,	  dan	  kan	  de	  Commissie	  er	  toch	  voor	  kiezen	  om	  ontwijken	  toe	  te	  staan	  als:	  

• Een	  bal	  in	  de	  naad	  tussen	  graszoden	  ligt	  (hiervoor	  wordt	  ook	  wordt	  de	  term	  ‘naden	  
van	  zoden’	  gebruikt).	  

• Een	  naad	  een	  belemmering	  vormt	  voor	  de	  ruimte	  van	  de	  voorgenomen	  swing	  van	  de	  
speler.	  

	  
Als	  een	  naad	  alleen	  een	  belemmering	  vormt	  voor	  de	  stand	  van	  de	  speler,	  dan	  is	  er	  geen	  reden	  
om	  ontwijken	  toe	  te	  staan.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐7	  
“Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  op	  of	  tegen	  een	  naad	  van	  graszoden	  ligt	  of	  als	  de	  naad	  een	  
belemmering	  vormt	  voor	  de	  ruimte	  van	  de	  voorgenomen	  swing	  van	  de	  speler:	  

(a) Bal	  in	  het	  algemene	  gebied:	  de	  speler	  mag	  de	  belemmering	  ontwijken	  volgens	  Regel	  
16.1b.	  

(b) Bal	  op	  de	  green:	  de	  speler	  mag	  de	  belemmering	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1d.	  
	  
Echter	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  belemmering	  als	  de	  naad	  alleen	  een	  belemmering	  vormt	  voor	  
de	  stand	  van	  de	  speler.	  
	  
Alle	  naden	  in	  het	  gebied	  waar	  graszoden	  zijn	  gelegd	  worden	  beschouwd	  als	  dezelfde	  naad.	  Dit	  
betekent	  dat	  als	  een	  speler	  last	  heeft	  van	  een	  belemmering	  door	  een	  naad	  na	  het	  droppen	  van	  
de	  bal,	  de	  speler	  moet	  handelen	  volgens	  Regel	  14.3c	  (2)	  zelfs	  als	  de	  bal	  binnen	  een	  clublengte	  
van	  het	  referentiepunt	  tot	  stilstand	  is	  gekomen.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  onder	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
	  
Naden	  van	  graszoden:	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐7	  is	  van	  toepassing.	  
	  
F-‐8	  Ontwijken	  van	  scheuren	  in	  de	  grond	  
Doel:	  in	  warme	  en	  droge	  omstandigheden	  kan	  de	  fairway	  van	  een	  baan	  last	  hebben	  van	  
barsten	  of	  scheuren	  in	  de	  grond.	  De	  ligging	  van	  een	  bal	  zou	  ernstig	  kunnen	  worden	  beïnvloed	  
als	  deze	  in	  een	  dergelijke	  scheur	  terechtkomt,	  maar	  dit	  hoeft	  geen	  belemmering	  te	  vormen	  
voor	  de	  stand	  van	  de	  speler.	  In	  dergelijke	  gevallen	  wordt	  een	  plaatselijke	  regel	  aanbevolen	  die	  
alleen	  het	  ontwijken	  van	  een	  belemmering	  voor	  de	  ligging	  van	  de	  bal	  en	  ruimte	  voor	  de	  
voorgenomen	  swing	  toestaat.	  
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Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐8	  
“Barsten	  of	  scheuren	  in	  de	  grond	  in	  delen	  van	  het	  algemene	  gebied	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  
of	  lager	  zijn	  grond	  in	  bewerking.	  De	  speler	  mag	  de	  belemmering	  ontwijken	  volgens	  Regel	  
16.1b.	  
	  
[Echter	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  belemmering	  als	  de	  scheur	  alleen	  een	  belemmering	  vormt	  
voor	  de	  stand	  van	  de	  speler.]”	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐9	  Ontwijken	  van	  boomwortels	  in	  de	  fairway	  
Doel:	  in	  de	  ongebruikelijke	  situatie	  waarbij	  boomwortels	  in	  de	  fairway	  blootliggen,	  kan	  het	  
onrechtvaardig	  zijn	  om	  de	  speler	  niet	  toe	  te	  staan	  deze	  boomwortels	  te	  ontwijken.	  De	  
Commissie	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  deze	  boomwortels	  in	  de	  fairway	  als	  grond	  in	  bewerking	  aan	  
te	  merken	  waarvan	  ontwijken	  zonder	  strafslag	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1b.	  
	  
Onder	  sommige	  omstandigheden	  waar	  boomwortels	  die	  blootliggen	  ook	  voorkomen	  in	  korte	  
rough	  dicht	  naast	  de	  fairway,	  kan	  de	  Commissie	  er	  voor	  kiezen	  om	  zulke	  boomwortels	  binnen	  
een	  bepaalde	  afstand	  [bijvoorbeeld	  vier	  clublengten	  of	  in	  de	  semi-‐rough]	  van	  de	  rand	  van	  de	  
fairway	  ook	  te	  behandelen	  als	  grond	  in	  bewerking,	  waarvan	  ontwijken	  zonder	  straf	  is	  
toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1b.	  
	  
Hierbij	  kan	  de	  Commissie	  ervoor	  kiezen	  om	  het	  ontwijken	  te	  beperken	  tot	  de	  ligging	  van	  de	  bal	  
en	  de	  ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  swing.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐9.1	  
“Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  een	  deel	  van	  het	  algemene	  gebied	  ligt	  dat	  gemaaid	  is	  op	  
fairwayhoogte	  of	  lager	  en	  er	  is	  een	  belemmering	  door	  blootliggende	  boomwortels	  in	  dit	  
gebied,	  dan	  zijn	  de	  boomwortels	  grond	  in	  bewerking.	  De	  speler	  mag	  de	  belemmering	  zonder	  
straf	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1b.	  
[Echter	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  belemmering	  door	  boomwortels	  als	  deze	  alleen	  een	  
belemmering	  vormen	  voor	  de	  stand	  van	  de	  speler.]	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
Als	  	  een	  bal	  van	  een	  speler	  op	  de	  fairway	  ligt	  en	  er	  is	  een	  belemmering	  door	  
blootliggende	  boomwortels	  ,	  dan	  mag	  de	  belemmering	  zonder	  straf	  worden	  
ontweken	  volgens	  Regel	  16.1b.	  [Echter	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  belemmering	  als	  
deze	  alleen	  een	  belemmering	  vormen	  voor	  de	  stand	  van	  de	  speler.]	  [schrap	  als	  niet	  
vereist]	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐9.2	  
“Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  het	  algemene	  gebied	  ligt	  en	  er	  is	  een	  belemmering	  door	  
blootliggende	  boomwortels	  in	  een	  deel	  van	  het	  algemene	  gebied	  dat	  is	  gemaaid	  op	  
fairwayhoogte	  of	  lager	  [of	  in	  de	  rough	  binnen	  een	  gespecificeerd	  aantal	  clublengten	  van	  de	  
rand	  of	  de	  grond	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager]	  [of	  in	  de	  semi-‐rough],	  dan	  worden	  de	  
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boomwortels	  beschouwd	  als	  grond	  in	  bewerking.	  De	  speler	  mag	  de	  belemmering	  ontwijken	  
volgens	  Regel	  16.1b.	  
[Echter	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  belemmering	  door	  boomwortels	  als	  deze	  alleen	  geldt	  voor	  
de	  stand	  van	  de	  speler.]	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐10	  Schade	  door	  dieren	  
Doel:	  er	  kunnen	  periodes	  zijn	  dat	  dieren	  schade	  aan	  de	  baan	  veroorzaken	  die	  zo	  wijdverspreid	  
is	  dat	  het	  niet	  praktisch	  is	  om	  al	  de	  beschadigde	  gebieden	  als	  grond	  in	  bewerking	  te	  markeren.	  
Ook	  kan	  het	  zo	  zijn	  dat	  de	  schade	  van	  sommige	  soorten	  dieren	  niet	  onder	  Regel	  16.1.	  valt.	  
	  
Deze	  voorbeeld	  plaatselijke	  regels	  laten	  zien	  op	  welke	  wijze	  de	  Commissie	  deze	  problemen	  kan	  
aanpakken.	  
	  
Als	  dieren,	  inclusief	  insecten,	  schade	  veroorzaken	  aan	  een	  baan,	  dan	  kan	  de	  Commissie	  kiezen	  
om	  zulke	  schade	  als	  grond	  in	  bewerking	  te	  behandelen	  waarvan	  ontwijken	  is	  toegestaan	  
volgens	  Regel	  16.1.	  Dit	  wordt	  gedaan	  door	  deze	  gebieden	  of	  omstandigheden	  te	  omschrijven	  
in	  plaats	  van	  te	  proberen	  al	  deze	  beschadigde	  gebieden	  te	  markeren.	  
	  
Een	  Commissie	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  het	  ontwijken	  van	  een	  belemmering	  door	  schade	  te	  
beperken	  tot	  de	  ligging	  van	  de	  bal	  of	  de	  ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  swing.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐10	  
“In	  het	  algemene	  gebied	  zijn	  gebieden	  waar	  schade	  is	  veroorzaakt	  door	  [soort	  dier]	  grond	  in	  
bewerking	  waarvan	  ontwijken	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1b.	  
[	  Echter	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  belemmering	  als	  de	  schade	  alleen	  een	  belemmering	  vormt	  
voor	  de	  stand	  van	  de	  speler.]	  	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐11	  Mierenhopen	  
Doel:	  mierenhopen	  zijn	  losse	  natuurlijke	  voorwerpen	  en	  mogen	  worden	  verwijderd	  volgens	  
Regel	  15.1.	  Zij	  worden	  niet	  beschouwd	  als	  gaten	  van	  dieren	  waarvan	  ontwijken	  is	  toegestaan	  
volgens	  Regel	  16.1.	  
	  
Echter	  er	  zijn	  situaties	  waarin	  mierenhopen	  moeilijk	  of	  onmogelijk	  te	  verwijderen	  zijn	  
(bijvoorbeeld	  als	  ze	  groot,	  hard	  of	  kegelvormig	  van	  vorm	  zijn).	  In	  dat	  geval	  kan	  de	  Commissie	  
een	  plaatselijke	  regel	  instellen	  die	  de	  speler	  de	  mogelijkheid	  geeft	  om	  zulke	  mierenhopen	  als	  
grond	  in	  bewerking	  te	  behandelen.	  
	  
Het	  is	  niet	  nodig	  een	  plaatselijke	  regel	  in	  te	  stellen	  voor	  rode	  vuurmieren,	  want	  deze	  rode	  
vuurmieren	  worden	  beschouwd	  als	  een	  situatie	  met	  gevaarlijke	  dieren	  en	  ontwijken	  zonder	  
straf	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐11	  
“Grote	  of	  harde	  mierenhopen	  op	  de	  baan	  zijn,	  naar	  keuze	  van	  de	  speler,	  losse	  natuurlijke	  
voorwerpen	  die	  mogen	  worden	  verwijderd	  volgens	  Regel	  15.1	  of	  grond	  in	  bewerking	  waarvan	  
ontwijken	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1.	  
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Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐12	  Uitwerpselen	  van	  dieren	  
Doel:	  de	  uitwerpselen	  van	  vogels	  of	  andere	  dieren	  zijn	  losse	  natuurlijke	  voorwerpen	  die	  mogen	  
worden	  verwijderd	  volgens	  Regel	  15.1.	  
	  
Echter	  als	  men	  bezorgd	  is	  over	  de	  invloed	  van	  uitwerpselen	  op	  het	  normaal	  spelen	  van	  de	  
baan	  kan	  de	  Commissie	  spelers	  de	  keuze	  geven	  om	  uitwerpselen	  als	  grond	  in	  bewerking	  te	  
behandelen	  waarvan	  ontwijken	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1.	  
	  
Als	  het	  behandelen	  van	  uitwerpselen	  als	  grond	  in	  bewerking	  niet	  noodzakelijkerwijs	  leidt	  tot	  
volledig	  ontwijken	  wanneer	  een	  bal	  op	  de	  green	  ligt,	  kan	  de	  Commissie	  spelers	  ook	  toestaan	  
om	  zonder	  straf	  enig	  beschikbaar	  gereedschap	  te	  gebruiken	  om	  de	  uitwerpselen	  van	  de	  
speellijn	  te	  verwijderen,	  zelfs	  als	  dit	  leidt	  tot	  een	  verbetering	  van	  de	  speellijn	  of	  andere	  
omstandigheden	  die	  de	  slag	  beïnvloeden.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐12	  
“Uitwerpselen	  van	  [specificeer	  uitwerpselen	  waarvan	  ontwijken	  is	  toegestaan,	  bijv.	  
uitwerpselen	  van	  ganzen	  of	  honden]	  mogen	  naar	  keuze	  van	  de	  speler	  worden	  behandeld	  als:	  

• een	  los	  natuurlijk	  voorwerp	  dat	  mag	  worden	  verwijderd	  volgens	  Regel	  15.1,	  of	  
• grond	  in	  bewerking	  waarvan	  ontwijken	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1.	  

	  
[Als	  uitwerpselen	  worden	  aangetroffen	  op	  de	  green,	  dan	  mag	  de	  speler	  ook	  het	  beschikbare	  
gereedschap	  bij	  de	  green	  gebruiken	  om	  de	  uitwerpselen	  van	  de	  speellijn	  te	  verwijderen.	  Als	  
hierbij	  de	  speellijn	  of	  andere	  omstandigheden	  die	  de	  slag	  beïnvloeden,	  worden	  verbeterd,	  dan	  
volgt	  geen	  straf	  volgens	  Regel	  8-‐1a.]	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐13	  Schade	  door	  hoeven	  van	  dieren	  
Doel:	  de	  hoeven	  van	  dieren	  zoals	  herten	  of	  elanden	  kunnen	  schade	  aan	  de	  baan	  veroorzaken.	  
Een	  Commissie	  kan	  het	  wenselijk	  vinden	  om	  spelers	  toe	  te	  staan	  belemmering	  door	  dergelijke	  
schade	  te	  ontwijken	  als	  grond	  in	  bewerking	  zonder	  dat	  daarvoor	  deze	  gebieden	  moeten	  
worden	  gemarkeerd.	  
	  
Aangezien	  schade	  veroorzaakt	  door	  dieren	  op	  de	  green	  mag	  worden	  hersteld,	  kan	  de	  
Commissie	  zulke	  schade	  tot	  grond	  in	  bewerking	  verklaren	  of	  spelers	  toestaan	  om	  dit	  te	  
herstellen.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐13	  
“Schade	  die	  duidelijk	  herkenbaar	  is	  als	  schade	  veroorzaakt	  door	  hoeven	  van	  dieren	  is	  grond	  in	  
bewerking	  waarvan	  ontwijken	  zonder	  straf	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1.	  
[Echter	  op	  de	  green	  is	  Regel	  16.1	  niet	  van	  toepassing,	  omdat	  zulke	  schade	  mag	  worden	  
hersteld	  volgens	  Regel	  13.1.]	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
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F-‐14	  Opeenhoping	  van	  losse	  natuurlijke	  voorwerpen	  
Doel:	  in	  bepaalde	  periode	  van	  het	  jaar	  kunnen	  stapels	  van	  losse	  natuurlijke	  voorwerpen,	  zoals	  
bladeren,	  zaden	  of	  eikels	  het	  moeilijk	  maken	  voor	  de	  speler	  om	  zijn	  of	  haar	  bal	  te	  vinden	  of	  te	  
spelen.	  Een	  Commissie	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  zulke	  stapels	  van	  losse	  natuurlijke	  voorwerpen	  in	  
het	  algemene	  gebied	  of	  in	  een	  bunker	  te	  beschouwen	  als	  grond	  in	  bewerking,	  waarvan	  
ontwijken	  zonder	  straf	  volgens	  Regel	  16.1	  is	  toegestaan.	  
	  
Deze	  plaatselijke	  regel	  mag	  niet	  worden	  gebruikt	  voor	  hindernissen,	  omdat	  ontwijken	  zonder	  
straf	  niet	  mogelijk	  is	  voor	  abnormale	  baanomstandigheden	  in	  hindernissen.	  
	  
Deze	  plaatselijke	  regel	  behoort	  te	  worden	  beperkt	  tot	  de	  hole(s)	  waar	  problemen	  worden	  
veroorzaakt	  door	  zulke	  losse	  natuurlijke	  voorwerpen	  en	  moet	  worden	  ingetrokken	  zodra	  de	  
omstandigheden	  dit	  toestaan.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐14	  
“Tijdens	  het	  spelen	  van	  [noem	  holenummer]	  wordt	  elk	  gebied	  met	  tijdelijke	  opeenhopingen	  
van	  [noem	  soorten	  losse	  natuurlijke	  voorwerpen]	  in	  het	  algemene	  gebied	  of	  in	  een	  bunker	  
behandeld	  als	  grond	  in	  bewerking	  waarvan	  ontwijken	  zonder	  straf	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  
16.1.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
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F-‐15	  Paddenstoelen	  op	  de	  green	  
Doel:	  als	  paddenstoelen	  die	  op	  de	  green	  groeien	  een	  belemmering	  vormen	  voor	  het	  normaal	  
spelen	  van	  de	  baan,	  dan	  kan	  de	  Commissie	  hen	  als	  grond	  in	  bewerking	  behandelen	  waardoor	  
een	  speler	  de	  belemmering	  mag	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1d.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐15	  
“Paddenstoelen	  die	  op	  de	  green	  groeien	  en	  vastzitten	  zijn	  grond	  in	  bewerking.	  Zij	  mogen	  
zonder	  straf	  ontweken	  worden	  volgens	  Regel	  16.1d.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐16	  Bunker	  gevuld	  met	  tijdelijk	  water	  
Doel:	  Als	  een	  bunker	  vol	  staat	  met	  water,	  dan	  kan	  ontwijken	  zonder	  straf	  onvoldoende	  zijn	  
voor	  het	  normaal	  spelen	  van	  de	  baan.	  Een	  Commissie	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  de	  bunker	  te	  
behandelen	  als	  grond	  in	  bewerking	  in	  het	  algemene	  gebied.	  Hierdoor	  kan	  het	  water	  zonder	  
straf	  buiten	  de	  bunker	  ontweken	  worden.	  
	  
De	  Commissie	  behoort	  het	  gebruik	  van	  deze	  plaatselijke	  regel	  van	  geval	  tot	  geval	  te	  bepalen.	  
Zij	  is	  niet	  bevoegd	  om	  een	  algemene	  plaatselijke	  regel	  in	  te	  stellen	  die	  bunkers	  die	  vol	  staan	  
met	  water	  tot	  grond	  in	  bewerking	  verklaart.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐16	  
‘’De	  bunker	  op	  [geef	  locatie	  van	  bunker	  aan,	  bijvoorbeeld	  links	  van	  de	  5e	  green]	  die	  vol	  staat	  
met	  water	  is	  grond	  in	  bewerking	  in	  het	  algemene	  gebied.	  Deze	  bunker	  wordt	  voor	  de	  ronde	  
niet	  als	  bunker	  beschouwd.	  
Als	  de	  bal	  van	  een	  speler	  in	  deze	  grond	  in	  bewerking	  ligt	  of	  deze	  raakt	  of	  de	  grond	  in	  
bewerking	  vormt	  een	  belemmering	  voor	  de	  stand	  van	  de	  speler	  of	  zijn	  ruimte	  voor	  zijn	  
voorgenomen	  swing,	  dan	  mag	  de	  speler	  deze	  belemmering	  zonder	  straf	  ontwijken	  volgens	  
Regel	  16.1b.	  	  	  
	  
Alle	  andere	  bunkers	  op	  de	  baan,	  of	  zij	  tijdelijk	  water	  bevatten	  of	  niet,	  behouden	  nog	  steeds	  
hun	  status	  als	  bunker	  volgens	  de	  definitie	  en	  voor	  het	  toepassen	  van	  de	  regels.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  bij	  het	  overtreden	  van	  een	  plaatselijke	  
regel:	  algemene	  straf	  onder	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐17	  Alle	  wegen	  en	  paden	  behandelen	  als	  obstakel	  
Doel:	  daar	  waar	  wegen	  en	  paden	  die	  niet	  kunstmatig	  zijn	  verhard	  een	  belemmering	  kunnen	  
vormen	  voor	  het	  normaal	  spelen	  van	  de	  baan	  kan	  de	  Commissie	  ervoor	  kiezen	  om	  deze	  wegen	  
tot	  vast	  obstakel	  te	  verklaren,	  waarvan	  ontwijken	  zonder	  straf	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  
16.1.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐17	  
“Alle	  wegen	  en	  paden	  op	  de	  baan	  [of	  geef	  bepaalde	  soorten	  locaties	  aan],	  ook	  als	  deze	  niet	  
kunstmatig	  verhard	  zijn,	  worden	  beschouwd	  als	  vaste	  obstakels	  waarvan	  ontwijken	  zonder	  
straf	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	   	  
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F-‐18	  Losse	  obstakels	  als	  vaste	  obstakels	  behandelen	  
Doel:	  de	  Commissie	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  bepaalde	  losse	  obstakels	  op	  de	  baan,	  zoals	  alle	  
palen	  (uitgezonderd	  buiten	  de	  baan	  palen),	  vuilnisbakken	  en	  richtingaanwijzers	  tot	  vaste	  
obstakels	  te	  verklaren	  om	  spelers	  te	  ontmoedigen	  deze	  te	  verplaatsen.	  
	  
De	  Commissie	  behoort	  de	  mogelijke	  gevolgen	  van	  deze	  plaatselijke	  regel	  van	  tevoren	  in	  
overweging	  te	  nemen,	  omdat	  deze	  ertoe	  kan	  leiden	  dat	  spelers	  Regel	  8.1	  overtreden	  bij	  het	  
verwijderen	  van	  een	  obstakel	  dat	  als	  vast	  wordt	  beschouwd.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐	  18	  
“Alle	  palen	  [of	  benoem	  de	  losse	  obstakels	  die	  als	  vast	  worden	  beschouwd]	  op	  de	  baan	  worden	  
beschouwd	  als	  vaste	  obstakels	  waarvan	  ontwijken	  zonder	  strafslag	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  
16.1	  Ontwijken	  is	  niet	  toegestaan	  volgens	  Regel	  15.2.	  
	  
Straf	  voor	  overtreding	  van	  plaatselijke	  regel:	  algemene	  straf.”	  
	  
F-‐19	  Groeven	  rond	  de	  green	  om	  soorten	  gras	  te	  scheiden	  
Groeven	  rond	  de	  greens	  worden	  soms	  gemaakt	  op	  de	  voorgreen	  om	  te	  voorkomen	  dat	  
bepaalde	  grassen	  de	  green	  in	  groeien.	  Omdat	  het	  moeilijk	  kan	  zijn	  een	  bal	  uit	  een	  dergelijke	  
groef	  te	  spelen,	  kan	  een	  Commissie	  besluiten	  om	  deze	  tot	  grond	  in	  bewerking	  te	  verklaren	  
waarvan	  ontwijken	  zonder	  strafslag	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1.	  
	  
Ontwijken	  behoort	  alleen	  te	  worden	  toegestaan	  voor	  belemmering	  van	  de	  ligging	  van	  de	  bal	  of	  
de	  ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  swing.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐19	  
“Groeven	  rond	  de	  green	  om	  grassen	  te	  scheiden	  zijn	  grond	  in	  bewerking.	  Als	  de	  bal	  van	  een	  
speler	  in	  een	  dergelijke	  groef	  ligt	  of	  deze	  raakt	  of	  de	  groef	  vormt	  een	  belemmering	  voor	  de	  
ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  swing:	  

(a) Bal	  in	  het	  algemene	  gebied.	  De	  speler	  mag	  de	  belemmering	  ontwijken	  volgens	  Regel	  
16.1b.	  

(b) Bal	  op	  de	  green.	  De	  speler	  mag	  de	  belemmering	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1d.	  
	  
Echter	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  belemmering	  als	  de	  groef	  alleen	  een	  belemmering	  vormt	  voor	  
de	  stand	  van	  de	  speler.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
Groeven	  rond	  de	  green	  zijn	  grond	  in	  bewerking,	  maar	  de	  belemmering	  mag	  alleen	  
worden	  ontweken,	  als	  de	  bal	  in	  een	  dergelijke	  groef	  ligt	  of	  deze	  raakt	  of	  als	  de	  groef	  
een	  belemmering	  vormt	  voor	  de	  ruimte	  voor	  de	  voorgenomen	  swing.	  
	  
F-‐20	  Betonnen	  drainagekanalen	  
Doel:	  smalle	  betonnen	  drainagekanalen	  zijn	  soms	  aanwezig	  op	  banen	  waar	  overstromingen	  
regelmatig	  voorkomen.	  Dit	  kan	  problemen	  bij	  het	  spelen	  veroorzaken,	  omdat:	  

• Deze	  kanalen	  als	  hindernis	  zijn	  gedefinieerd	  in	  de	  regels.	  
• Zij	  wel	  vaak	  naast	  paden	  lopen	  en	  	  eigenlijk	  meer	  vaste	  obstakels	  dan	  hindernissen	  zijn.	  	  
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De	  Commissie	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  dergelijke	  drainagekanalen	  als	  vast	  obstakel	  te	  
beschouwen	  in	  het	  algemene	  gebied	  in	  plaats	  van	  als	  hindernis.	  
	  
Zie	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  B-‐4	  wanneer	  een	  open	  waterloop	  kan	  worden	  gedefinieerd	  als	  
onderdeel	  van	  het	  algemene	  gebied.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐20	  
“Drainagekanalen	  die	  zijn	  gemaakt	  van	  kunstmatig	  materiaal,	  zoals	  beton,	  en	  die	  vlak	  langs	  
verharde	  paden	  lopen	  zijn	  vaste	  obstakels	  in	  het	  algemene	  gebied	  en	  zijn	  onderdeel	  van	  het	  
pad.	  Een	  speler	  mag	  deze	  belemmering	  zonder	  straf	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16-‐1b.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐21	  Geverfde	  lijnen	  of	  stippen	  
Doel:	  als	  de	  Commissie	  geverfde	  lijnen	  of	  stippen	  op	  de	  green	  of	  in	  een	  deel	  van	  het	  algemene	  
gebied	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager	  (bijvoorbeeld	  voor	  afstandsmarkeringen)	  
aanbrengt,	  dan	  mag	  zij	  deze	  lijnen	  of	  stippen	  als	  abnormale	  baanomstandigheden	  behandelen	  
waarvan	  ontwijken	  zonder	  straf	  is	  toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1	  
	  
Als	  zulke	  lijnen	  of	  stippen	  een	  belemmering	  vormen	  voor	  de	  stand	  van	  de	  speler,	  dan	  is	  er	  
geen	  reden	  om	  ontwijken	  toe	  te	  staan.	  
	  
De	  Commissie	  kan	  ook	  bepalen	  dat	  zulke	  stippen	  of	  lijnen	  niet	  zonder	  straf	  ontweken	  mogen	  
worden	  ontweken.	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐21.1	  
“Geverfde	  lijnen	  of	  stippen	  op	  de	  green	  of	  in	  het	  algemene	  gebied	  gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  
of	  lager	  worden	  beschouwd	  als	  grond	  in	  bewerking	  waarvan	  ontwijken	  zonder	  straf	  is	  
toegestaan	  volgens	  Regel	  16.1.	  
Echter	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  belemmering	  als	  de	  stippen	  of	  lijnen	  alleen	  een	  belemmering	  
vormen	  voor	  de	  stand	  van	  de	  speler.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐21.2.	  
“Geverfde	  lijnen	  of	  stippen	  [omschrijf	  gebied,	  bijvoorbeeld	  in	  gebieden	  waar	  het	  gras	  niet	  is	  
gemaaid	  op	  fairwayhoogte	  of	  lager]	  mogen	  niet	  zonder	  straf	  ontweken	  worden.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
F-‐22	  Tijdelijke	  leidingen	  of	  kabels	  
Doel:	  tijdelijke	  leidingen	  of	  kabels	  worden	  vaak	  op	  banen	  aangebracht	  voor	  stroom	  en	  
communicatievoorzieningen	  voor	  een	  wedstrijd.	  Deze	  kabels	  kunnen	  zich	  op,	  onder	  of	  boven	  
de	  grond	  bevinden.	  Zulke	  leidingen	  en	  kabels	  zijn	  er	  normaal	  gesproken	  niet	  en	  zijn	  geen	  
onderdeel	  van	  de	  uitdaging	  om	  de	  baan	  te	  spelen,	  daarom	  mag	  de	  Commissie	  kiezen	  om	  extra	  
ontwijkopties	  te	  creëren	  als	  zij	  een	  belemmering	  vormen	  voor	  het	  spel.	  
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Voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐22.	  
“Tijdelijke	  leidingen	  en	  kabels	  voor	  stroom	  en	  communicatie	  (en	  matten	  die	  deze	  bedekken	  of	  
palen	  die	  deze	  ondersteunen)	  zijn	  obstakels.	  
	  

1. Als	  zij	  makkelijk	  te	  verplaatsen	  zijn,	  dan	  zijn	  zij	  losse	  obstakels	  en	  een	  speler	  mag	  deze	  
zonder	  strafslag	  verplaatsen	  volgens	  Regel	  15.2.	  

	  
2. Anders	  zijn	  het	  vaste	  obstakels	  die	  de	  speler	  als	  volgt	  mag	  ontwijken:	  

(a) Bal	  in	  algemene	  gebied	  of	  in	  een	  bunker:	  de	  speler	  mag	  de	  belemmering	  ontwijken	  
volgens	  Regel	  16.1	  

(b) Bal	  in	  een	  hindernis:	  Regel	  16.1b	  is	  aangepast	  om	  de	  speler	  een	  extra	  mogelijkheid	  
te	  geven	  om	  een	  belemmering	  door	  deze	  vaste	  obstakels	  in	  een	  hindernis	  te	  
ontwijken	  door	  het	  droppen	  van	  een	  bal	  in	  en	  te	  spelen	  vanuit	  de	  volgende	  
dropzone:	  
• Referentiepunt:	  het	  dichtstbijzijnde	  punt	  zonder	  enige	  belemmering	  in	  de	  

hindernis.	  
• Afmeting	  van	  de	  dropzone	  gemeten	  vanaf	  het	  referentiepunt:	  één	  clublengte,	  

maar	  met	  deze	  beperkingen	  aan	  de	  plaats	  van	  de	  dropzone:	  
Ø deze	  moet	  in	  de	  hindernis	  zijn	  waarin	  de	  bal	  tot	  stilstand	  is	  gekomen,	  
Ø deze	  mag	  niet	  dichter	  bij	  de	  hole	  zijn	  dan	  het	  referentiepunt,	  en	  
Ø de	  belemmering	  door	  het	  vaste	  obstakel	  moet	  volledig	  worden	  ontweken.	  

	  
3. Als	  een	  bal	  van	  een	  speler	  een	  tijdelijke	  hoog	  hangende	  elektrische	  leiding	  of	  kabel	  

raakt,	  vervalt	  de	  slag.	  De	  speler	  moet	  zonder	  strafslag	  een	  bal	  spelen	  van	  de	  plek	  waar	  
vandaan	  de	  oorspronkelijke	  slag	  werd	  gedaan	  (zie	  Regel	  14.6	  voor	  hoe	  te	  handelen).	  

	  
4. Met	  gras	  bedekte	  greppels	  waar	  tijdelijk	  kabels	  in	  liggen	  in	  het	  algemene	  gebied	  zijn	  

grond	  in	  bewerking,	  zelfs	  als	  zij	  niet	  als	  zodanig	  zijn	  gemarkeerd.	  De	  speler	  mag	  de	  
belemmering	  zonder	  straf	  ontwijken	  volgens	  Regel	  16.1.	  

	  
Echter	  er	  zijn	  twee	  uitzonderingen:	  
	  
Uitzondering	  1:	  bal	  raakt	  een	  hangend	  verbindingsstuk.	  Als	  een	  bal	  een	  verbindingsstuk	  raakt	  
dat	  boven	  de	  grond	  bevestigd	  is	  en	  hieraan	  is	  een	  kabel	  bevestigd	  die	  vanaf	  de	  grond	  komt,	  
dan	  telt	  de	  slag	  en	  de	  bal	  moet	  worden	  gespeeld	  zoals	  deze	  ligt.	  
	  
Uitzondering	  2:	  bal	  raakt	  draden	  die	  tijdelijke	  vaste	  obstakels	  overeind	  houden.	  Tuidraden	  die	  
een	  tijdelijk	  vast	  obstakel	  (TIO)	  overeind	  houden,	  maken	  deel	  uit	  van	  het	  tijdelijke	  vaste	  
obstakel	  en	  vallen	  niet	  onder	  deze	  Plaatselijke	  Regel,	  tenzij	  de	  Commissie	  heeft	  vastgesteld	  dat	  
deze	  tuidraden	  als	  hoog	  hangende	  leidingen	  of	  kabels	  moeten	  worden	  behandeld	  volgens	  deze	  
Plaatselijke	  Regel.	  
	  
Straf	  voor	  spelen	  van	  bal	  van	  een	  verkeerde	  plaats	  in	  overtreding	  van	  een	  plaatselijke	  regel:	  
algemene	  straf	  volgens	  Regel	  14.7a.”	  
	  
Verkorte	  vorm	  van	  plaatselijke	  regel	  
	  
Tijdelijke	  leidingen	  of	  kabels:	  voorbeeld	  plaatselijke	  regel	  F-‐22	  is	  van	  kracht.	  


