
          Plaatselijke regels Golfclub Heidemeer 2022 

           

 

1. Buiten de baan wordt aangegeven door palen met witte koppen. Deze bevinden zich bij hole 8/17 

ACHTER DE GREEN. De palen met witte koppen bij de afslagplaats van hole 8/17 markeren de 

grens van de baan bij het spelen van deze hole. En deze mogen niet zonder straf worden 

ontweken. 

 

2. Alle afstandpalen en palen die de hindernissen markeren zijn vaste obstakels. Ontwijken is 

toegestaan volgens regel 16.1. Als de bal van de speler in een hindernis ligt, dan is ontwijken niet 

toegestaan.  

 

3. De rode hindernispalen links van hole 1/10  en rechts van holes 4/13 ; 5/14/;6/15 en 7/16 zijn 

maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige.  

 

4. Een vast obstakel zoals een sproeikop in het algemene gebied mag zonder straf worden ontweken 

volgens regel 16-1b  als de bal van de speler op de speellijn en binnen 2 stoklengtes van dit 

obstakel ligt. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de 

speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is. 

 

5. Als de bal van de speler achter de green van hole 8/17 gevonden wordt en onspeelbaar wordt 

verklaard dan mag de speler: 

• met een strafslag deze situatie ontwijken volgens de procedure van regel 19.2  

• als extra mogelijkheid de oorspronkelijke gevonden bal met een strafslag droppen in de 

droppingzone, gemerkt als D.Z.  

      let op: als het vermoeden bestaat dat de oorspronkelijke bal achter de green niet binnen 3  

     minuten wordt  gevonden, wordt geadviseerd om een provisionele bal te spelen om de snelheid in    

     het spel te houden.         

 

6. Als een speler niet zeker weet of zijn bal in de hindernis van hole 7/16, 9/18 terecht is gekomen, 

mag de speler om snelheid in het spel te houden, een provisionele bal spelen. Als de 

oorspronkelijke bal niet binnen 3 minuten wordt gevonden wordt de provisionele bal de bal in het 

spel, volgens regel 18.3. 

 

7. Alle niet gemarkeerde greppels maken deel uit van het algemene gebied en zijn geen 

hindernissen. 

   

      Tijdelijke plaatselijke regels zijn te vinden op het mededelingenbord bij de ingang van het  

      clubhuis. 

  

Bij overtreding van een plaatselijke regel geldt de algemene straf van 2 slagen bij strokeplay en 

verlies van de hole bij matchplay.  

               

              Gedragsregels en aanwijzingen: 

• Geef het baanpersoneel altijd voorgang!  

• Houd snelheid in uw spel: let op de flight vóór en achter u.  

• Zorg voor de baan: leg uitgeslagen plaggen altijd terug; repareer pitchmarks; hark de 

bunkers aan en loop niet met uw trolley op de voorgreen. 

• Gebruik van GSM is toegestaan. Bellen alleen in noodgeval. 

• Raadpleeg vóór uw speelronde het mededelingen bord bij de ingang van het clubhuis.   

• Friese palen met rode kop (100 m) of blauwe kop (150 m) geven de afstand in rechte lijn 

naar midden van de green aan. 

 


