Per ingaande dinsdag 8 december 2020 is volgende ‘Local Rule’ doorgevoerd.
Dat is de regel.
“De afhangende netten aan de begrenzing van de baan zijn vaste obstakels”
Zij mogen ontweken worden volgens R. 16-1b.

==================================
Dit is de toelichting.
Het betreft de afhangende netten op onderstaande locaties door de baan;
•
•
•
•

Hole 1, links tegen de tennisbaan
Hole 2, links tegen de tennisbaan
Hole 9, links tegen het zwembad terrein, vanaf de eerste hoge paal
Het net rondom de ‘afslag kooi’ van de Driving-Range

Duidelijk mag zijn dat er in benoemde locaties door de baan sprake kan zijn van
verschillende situaties, en dat de speler afhankelijk van de situatie dient te handelen.
Situatie 1: de bal is Out of Bounds.
Een bal is ‘Out of Bounds’ als hij helemaal buiten de baan is. De grens wordt bepaald door
de binnenranden van de witte paaltjes. Dit kan dus ook zijn, buiten de baan als sprake is
van begrenzing van de baan.
Golfregel 18 - Bal verloren of buiten de baan
Ligt de bal “buiten de baan” (Out of Bounds) dan moet de speler terug naar de plaats
vanwaar de bal het laatst geslagen is, met bijtelling van een strafslag.
Situatie 2: de bal ligt ‘’binnen de baan”.
Spelen zoals de bal ligt.
Situatie 3: de bal ligt ‘’binnen de baan”, maar je hebt belemmering door het vast obstakel
en je wilt de belemmering ontwijken.
Procedure te volgen bij het ontwijken van belemmering door een (vast) obstakel
(Regel 16-1b) zegt het volgende:
“Bij het ontwijken van deze belemmeringen behoort een speler het "dichtstbijzijnde punt

zonder belemmering" te bepalen en vervolgens de bal te droppen binnen één stoklengte van
dat punt niet dichter bij de hole.”
Bal droppen in de reliefzone;

De speler moet de bal droppen: - 3 criteria:
• Droppen: recht naar beneden vanaf kniehoogte zonder de speler of uitrusting te
raken voordat de bal de grond heeft geraakt. Kniehoogte betekent de hoogte van de
knie van de speler wanneer hij of zij rechtop staat.
• De bal moet binnen de dropzone worden gedropt.
• De bal moet binnen de dropzone tot stilstand komen.
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