PLAATSELIJKE REGELS (LOCAL RULES) OVERZICHTELIJK OP DE CLUBWEBSITE
Sinds kort zijn de plaatselijke regels, zowel de permanente als de tijdelijke local rules van zowel de
golfbaan als de club op de clubsite geplaatst onder het kopje “de golfbaan”. U mag er van uit gaan
dat alle (tijdelijke) local rules die daar geplaatst zijn actueel en van kracht zijn. Ook mag u er van
uit gaan dat er ook géén andere local rules van toepassing zijn. In dat verband helpen wij graag wat
misverstanden uit de wereld.
Vallen GREPPELS onder local rules?
De greppels langs de bosrand van een aantal C-holes
(3, 4, 5, 7) en naast de green van D9 zijn waarschijnlijk al sinds de
aanleg onderwerp van discussie. De meest gehoorde oplossing als
de bal er (waarschijnlijk) in ligt is dat je zonder straf mag droppen.
Dat wordt dan ook massaal gedaan.
Maar daarover zijn dus geen local rules.
En wat zeggen de golfregels dan?
De greppels zijn ooit bedoeld om water af te voeren, maar zijn niet
gemarkeerd als (water)hindernis en er staat ook niet het hele jaar
water in.
Daardoor zijn ze volgens de regels geen hindernis maar algemeen
gebied.
Ontwijken zonder straf mag in het algemeen gebied alleen als er
sprake is van abnormale baanomstandigheden (regel 16). Daar
kennen de regels vier smaken in:
Vaste obstakels : niet van toepassing
Gaten gegraven door dieren : niet van toepassing (tenzij je dat plaatselijk wel het geval is)
Grond in bewerking (GUR) : ook dat is hier niet het geval want de greppels liggen er el vele jaren
en er wordt al heel lang niets aan bewerkt
Tijdelijk water : dit is de enige situatie waarbij ontwijken zonder straf mogelijk is. Als de greppel
vol water staat mag dat zonder straf worden ontweken door een bal te droppen binnen 1 clublengte
van het punt waar de bal is gevonden in de greppel, niet dichter bij de hole. Als de bal niet is
gevonden maar alleen in de greppel verloren kan zijn moet het punt waar de bal de greppel in is
gegaan als referentiepunt worden gebruikt voor de drop.
Als de bal ook buiten de greppel verloren kan zijn mag niet zonder straf gedropt worden en blijft
alleen de stroke-and-distance optie over.
Conclusie : de greppels mogen volgens de regels niet zonder straf ontweken worden, behalve als ze
vol water staan.
Vallen kale plekken onder local rules?
Wij krijgen regelmatig vragen of de tijdelijke local rule voor de drainage gleuven nog geldig is,
ofwel zijn de niet dichtgegroeide drainagesleuven in de fairways GUR?
Maar ook, is de kale plek rechts van de greenside bunker op E5 GUR?
Ook daarop moet het antwoord zijn, die local rule is er niet (meer).

En wat zeggen de regels dan?
De definitie in de Golfregels zegt het volgende:
Grond in bewerking (hierna GUR) is elk deel van de
baan dat door de Commissie tot grond in bewerking
is verklaard, door het te markeren (met palen of
lijnen) of op een andere manier aan te duiden. Die
andere manier kan zijn een plaatselijke regel of
mededeling bij de eerste hole en/of in het clubhuis
en de website.
GUR is altijd een tijdelijke situatie. Enkele
voorbeelden:
Takken of maaisel dat is opgestapeld om af te voeren is GUR (maar takkenbossen die bedoeld zijn
om te blijven liggen niet)
Gaten gegraven door baanpersoneel (en de grond die er naast ligt) zijn GUR.
Rijsporen van werkvoertuigen en buggies zijn niet per definitie GUR, alleen als ze door de
commissie tot GUR zijn verklaard.
Een boomstronk (zoals naast de green van E2) is alleen GUR op het moment dat er aan gewerkt
wordt om hem te verwijderen. Dat geldt ook voor omgevallen bomen. In andere gevallen moet de
Commissie ze tot GUR verklaren en zijn ze anders Algemeen gebied.
In dit licht bezien kunnen de drainagesleuven en kale plekken NIET worden beschouwd als GUR.
Ze liggen er immers al een paar jaar en er wordt al lang niet meer aan gewerkt. Ze zijn niet als GUR
gemarkeerd en er is geen plaatselijke regel (meer) die ontwijken zonder straf toelaat.
Ze kunnen dus niet zonder straf worden ontweken. Spelen zoals de bal ligt dus of onspeelbaar
verklaren en met 1 strafslag ontwijken.
Hebben we local rules voor DROPPING ZONES?
Een dropping zone is een gebied waar een bal mag worden gedropt als alternatief voor de normale
ontwijkmogelijkheden die de regels bieden. Je vindt ze meestal bij een rode penalty area
(hindernis)in de buurt van de green en op holes waar een moeilijke slag over water moet worden
gespeeld. Ook dat dient vastgelegd in local rules en daar dat niet het geval is, kennen we op onze
golfbaan GEEN dropping zones.
Veel leden weten nog dat er ooit dropping zones zijn geweest bij de holes E1, E8 en D1. Die zijn
echter al lang opgeheven, omdat de golfregels voldoende normale ontwijkmogelijkheden bieden.
En dus wat zeggen de regels voor de spelers die desondanks een bal droppen op de plek waar ooit
een dropping zone was?
Dat die spelers dus in overtreding zijn.
De bal moet worden gedropt:
– op de plek van waar hij geslagen werd, of
– op een rechte lijn vanaf de hole over de plek waar hij de grens van de hindernis passeerde, niet
dichter bij de hole,
- En alleen bij een rode hindernis : binnen twee clublengtes van de plek waar hij de grens van de
hindernis passeerde, niet dichter bij de hole.
Kortom, als u een bal op een andere plaats dropt, speelt u van een verkeerde plaats en loopt u twee
strafslagen op. Bovendien moet u alsnog een bal van de goede plaats spelen.

Met vriendelijke groet,
de Rehaco

