GOLF CLUB WITBOS – LOKALE REGELS 2020
De Hard Card van de KBGF (zie website KBGF) is van toepassing.
Straf voor overtreding van een Lokale Regel: algemene straf (verlies van de
hole in matchplay, twee strafslagen in strokeplay).
1.Buiten de baan (Regel 18.2).
- De militaire gebouwen.
- Op holes 6/13 en 8/15 wordt de grenslijn van de baan bepaald door een
denkbeeldige lijn op de grond tussen de laatste grenspaaltjes van beide holes.
2.Abnormale baancondities (Regel 16)
a) Vaste obstakels
- De militaire betonbanen die het terrein doorkruisen, behalve op de plaatsen
waar ze als buiten de baan zijn gedefinieerd.
- Paadjes bedekt met steenslag of plastieken matten.
- De schuilhut aan het afslaggebied van holes 4/11, elektriciteits- en
bedieningskasten, vaste onderdelen van het beregeningssysteem (sproeikoppen,
kleppen, leidingen), liggende betonbalken, putdeksels, betonnen zijkanten van
militaire waterreservoirs, opgerolde militaire prikkeldraad (concertina)
langs de zijkanten van holes 4/11 en hole 17, fairway afstandsmarkers
(grondschijven en houten paaltjes) en alle veiligheidsnetten.
- De grenspaaltjes van holes 6/13 en holes 8/15 zijn vaste obstakels bij het
spelen van andere holes.
b) Grond in bewerking.
Alle gebieden gemarkeerd als grond in bewerking zijn verboden speelzones.
Uitwijken verplicht onder R.16.1.
3.Integrale elementen.
Bospaden en paden bedekt met houtschors zijn integrale elementen.
4.Dropping zone bij Hole 3.
Indien men achter de green van hole 3 tegen (of bijna tegen) de muur van het
gebouw ligt kan men deze onspeelbaar verklaren en (met strafslag) gebruik
maken van de Dropping Zone links naast de green.
5.Alternatief voor slag-en-afstand als de bal verloren is of buiten de baan
ligt op holes 4/11 en holes 7/14.
Wanneer op holes 4/11 of holes 7/14 de bal van een speler niet gevonden is
of als het bekend of praktisch zeker is dat de bal buiten de baan ligt, mag
de speler – alleen in Stableford wedstrijden - in plaats van slag-en-afstand
toe te passen, als volgt te werk gaan:
Met twee strafslagen, mag de speler uitwijken door de originele of een andere
bal in dit uitwijkgebied te droppen (zie Regel 14.3):
Twee geschatte referentiepunten:
a) Bal referentiepunt: het punt waar de originele bal naar schatting:
- Tot stilstand is gekomen op de baan, of
- Voor het laatst de grenslijn van de baan heeft gekruist toen hij
buiten de baan is gegaan.
b) Fairway referentiepunt: Het punt van de fairway (van de hole die wordt
gespeeld) dat het dichtst bij het “bal referentiepunt” ligt, maar niet
dichter bij de hole is dan dat “bal referentiepunt”.
Onder deze Lokale Regel betekent ‘fairway’ elk graszone in het algemeen
gebied dat gemaaid is op fairway hoogte of lager.

Als een bal naar schatting op de baan verloren is of voor het laatst de
grenslijn van de baan heeft gekruist vóór de fairway begint, kan het
“fairway referentiepunt” een graspad of een afslaggebied zijn, van de hole
die wordt gespeeld, dat is gemaaid tot op fairwayhoogte of lager.
Grootte van het uitwijkgebied op basis van de referentiepunten :
Overal tussen :
-Een lijn van de hole door het “bal referentiepunt” (en binnen twee
clublengtes aan de buitenkant van die lijn), en
-Een lijn van de hole door het “fairway referentiepunt” (en binnen twee
clublengtes aan de fairway kant van die lijn).
Maar met deze beperkingen:
Beperkingen op de locatie van het uitwijkgebied:
• Moet in het algemeen gebied zijn, en
• Mag niet dichter bij de hole zijn dan het “bal referentiepunt”.
Zodra de speler een bal in het spel brengt onder deze Lokale Regel:
• Is de originele bal, die verloren of buiten de baan was, niet langer in
het spel en mag niet meer worden gespeeld.
• Dit geldt ook als de bal op de baan wordt gevonden voor het einde van
de 3 minuten zoektijd (zie Regel 6.3b).
Maar de speler mag deze Lokale Regel niet toepassen als:
• Het bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in
een strafgebied, of
• Hij/zij een andere bal provisioneel heeft gespeeld onder straf van slagenafstand (zie Regel 18.3).
Een speler mag deze Lokale Regel ook toepassen voor een provisionele bal
die niet werd gevonden of waarvan het bekend of praktisch zeker is dat
hij buiten de baan ligt.
Informatie:
1. Afstanden
Afstandsmarkers in de fairway geven de afstand aan tot de voorkant van de
putting green:
• blauw = 50m • rood = 100m • geel = 150m • wit = 200m Afstandspaaltjes
langsheen de fairways geven de afstand aan van 150m tot het midden van de
putting green.
De bol aan de vlaggenstok geeft de positie van de vlag weer :
-Bol onderaan vlaggenstok = vlag vooraan op de green
-Bol midden van de vlaggenstok = vlag in het midden van de green
-Bol bovenaan vlaggesntok = vlag achteraan op de green
2. Golfetiquette
De holes 4-5-6-7-8 worden dubbel gespeeld als holes 11-12-13-14-15.
Wanneer
meerdere
groepen
zich
gelijktijdig
aanbieden
aan
deze
afslaggebieden, heeft de groep die bezig is aan de “back nine” voorrang
op de groep die zich in de “front nine” bevindt. De groepen dienen te
ritsen om een vlotte doorstroming te verzekeren.

