
LOCAL RULES GOLFCLUB OOSTBURG 

 

 

 

Golfclub Oostburg is READY GOLF ! 

Grenzen van de Baan: De baankant van de straat rond de golf en de verkaveling bepalen de grens 

van de baan. 

Rode Hindernissen aan de periferie van de baan: 

De rode hindernissen aan de linkerkant op hole 1, 2, 3, 4 & 5 en aan de rechterkant op hole 10,11, 13 

& 14 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot aan de baankant van de straat. 

Droppingzones: 

Als extra mogelijkheid van Regel 17.1 voor het ontwijken van de hindernis bij de eilandgreens op hole 

8 & 17 mag een speler met bijtelling van één strafslag een bal in de droppingzone droppen. Deze 

droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14-3.  

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

algemene straf volgens Regel 14.7a. 

Hindernis: Provisionele bal 

Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt bij de eilandgreens van hole 8 & 17, mag die 

speler een provisionele bal spelen en daarmee één van de volgende ontwijkopties toepassen : 

- Slag en afstand. (d.w.z. : slag opnieuw doen met een strafslag) 

- Recht naar achteren ontwijken. 

- De droppingzone die beschikbaar is voor deze hindernis. 

Straf voor overtreding van plaatselijke regel : algemene straf. 

Ontwijken van beluchtigsgaten (vertidrain en verticut): 

Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat (op het algemene gebied of op de green) ligt, 

dan mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1. 

Echter 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 op een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel : 

algemene straf volgens Regel 14.7a. 

Alle wegen en paden behandelen als obstakel: 

Alle wegen en paden op de baan, 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 op een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel : 

algemene straf volgens Regel 14.7a. 

Ontwijken van naden van graszoden: 

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. 

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

algemene straf volgens Regel 14.7a. 

Drainages & Werkzaamheden : kunnen als grond in bewerking beschouwd worden. 

De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.  



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

algemene straf volgens Regel 14.7a. 

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

Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de 

baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen 

in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van 

toepassing als de bal verloren is in een hindernis of als je een provisionele bal is gespeeld. 

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

algemene straf volgens Regel 14.7a 

 


