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Grond in bewerking / ground under repair (GUR): 
Indien de bal van een speler in GUR ligt of indien 
een dergelijk stuk grond een belemmering vormt 
voor de stand van een speler of voor de ruimte van 
zijn voorgenomen swing, moet de belemmering 
ontweken worden volgens de regel 16-1b. 
 
 
Drainagesleuven zijn GUR. 
 
 
Out of Bounds 
Out of Bounds is aangegeven met witte paaltjes. 
Bovendien is: 
- Geel 5 Out of Bounds als u geel 4 speelt 
- Wit 6 is Out of Bounds als u Wit 3 speelt 
- Rood 6 is Out of Bounds als u Rood 5 speelt, en 
- Rood 3 is Out of Bounds als u Rood 7 speelt. 
 
 
Vaste kasten tussen hole 1 en 9 geel 
De gehele opbouw, inclusief de omringende wal, 
van de kasten tussen de green van hole 9 en de 
afslag van hole 1 geel is een vast obstakel. De grens 
van het obstakel ligt op het maaiveld aan de 
buitenzijde van de wal. 
 
 
Droppingzone hole 1 geel 
Een bal die links over de green van hole 1 geel 
voorbij het geel-rode paaltje in de hindernis 
verdwijnt, mag in de daarvoor bestemde 
droppingzone (indien aangegeven) gedropt worden 
met bijtelling van één strafslag. 

 
 
Droppingzone hole 5 geel 
Een bal die links over de green van hole 5 geel in de 
hindernis verdwijnt, mag in de daarvoor bestemde 
droppingzone (indien aangegeven) gedropt worden 
met bijtelling van één strafslag. 

 

 
 
Droppingzone hole 7 rood 
Een bal die over de green van hole 7 rood voorbij 
de rode paaltjes in de hindernis verdwijnt mag in de 
daarvoor bestemde droppingzone (indien 
aangegeven) gedropt worden met bijtelling van één 
strafslag. 
 
 
Droppingzone hole 9 rood 
De heesters op en tegen de aarden wal achter de 
green van hole 9 rood zijn GUR. De speler is 
verplicht deze GUR te ontwijken zoals beschreven 
in regel 16-1b, in de droppingzone rechts achter de 
green. Deze droppingzone mag ook gebruikt 
worden als de bal zich bevindt op de verharde weg 
voor de wal. 
 
 
Vaste sproeikoppen 
Indien een vaste sproeikop, die zich bevindt op of 
binnen twee stoklengten van een te spelen green, 
zich tevens bevindt op de speellijn van de bal, mag 
de speler de sproeikop zonder straf ontwijken als 
de bal op of binnen twee stoklengten van de 
sproeikop ligt, maar niet in een hindernis. 
 
De bal mag schoongemaakt en gedropt worden 
binnen de droppingzone, binnen 1 stoklengte vanaf 
het referentiepunt welke wordt bepaald door het 
dichtstbijzijnde punt waarbij geen sprake meer is 
van belemmering, en 

a) dat zich niet dichter bij de hole bevindt, 
b) waar het obstakel zich niet tussen de bal 

en de hole bevindt, 
c) dat zich niet in een hindernis of op een 

green bevindt. 
 
 
Straf voor overtreding van een Local Rule 
Matchplay:  Verlies van de hole 
Strokeplay:  Twee slagen 


