
 
1 LOCAL RULES  - LEES JE SCOREKAART AAN DE ACHTERKANT OOK EENS NA !!!! 

DEFINITIE : local rules zijn per definitie regels die eigen zijn aan het terrein waar ze van toepassing zijn, naast de algemene regels die op elk terrein van     

toepassing zijn. Door bepaalde omstandigheden (vb bladval, winterweer enz.) kunnen er ook temporary local rules gelden. Ze zijn, zoals de 

naam doet vermoeden, tijdelijk (meestal tot de oorzaak verdwenen is)  

WAAR VIND JE ZE TERUG ?:  in sommige clubs op een aankondigingsbord, in de meeste clubs (soms in verkorte versie) op de score kaart. (cfr Winge ).  

WAT STAAT ER IN ? : Hoe reglementair te handelen in bepaalde specifieke omstandigheden op deze baan !   

  NB: dit kan zeer afwijkend zijn van de local rules op anderen banen  

 

  Voorbeelden van locale regels die in Winge afwijkend zijn van andere banen ?   

*  alle paden maken in Winge deel uit van de baan  =>  GEEN free drop als je op een weg ligt, bal spelen zoals hij ligt ! 

*  alle palen (behalve de witte) zijn vaste hindernissen  => NIET UITTREKKEN maar een free drop (niet dichter bij de hole) 

  NB: de witte palen (OOB) mogen niet uitgetrokken worden máár geven ook géén recht op een free drop 

*  alle koorden zijn vaste hindernissen => NIET UITTREKKEN maar een free drop (niet dichter bij de hole) 

ENKELE SPECIALLEKES: 

  -  Dropping Zone (DZ) op hole 17 en 18 (op de kaart bij ‘water hazard’)  

   Je mag deze optioneel gebruiken als je bal in de vijver (achter green 17 of voor green 18) ligt. Je MOET deze NIET gebruiken. Indien je door 

  een drop via regel 26-1c in een gunstigere positie komt te liggen, mag je dat doen! 

  -  Draad aan de rechterkant van de fairway op hole 2 : VAST obstakel => je krijgt hier een free-drop volgens regel 24-2 (dichtstbijzijnde punt 

  zonder belemmering bepalen, van daaraf 1 clublengte bepalen : binnen deze ruimte droppen zonder strafslag)  

  -  Bomen ondersteund door palen : indien zulke palen de stand of swing hinderen, free drop zoals hierboven beschreven. 

   NB : indien een boom  (zonder ondersteunende paal ! – natuurlijke hindernis) je hindert op het terrein, krijg je uiteraard geen free drop  

BESLUIT : voor je op de baan gaat, lees je best de local rules eens door – niet alle regels zijn gemaakt om het golfspel onmogelijk te maken, dus gebruik ze, 

maar gebruik ze correct. Zo heeft iedereen dezelfde kansen.                            

DEZE LOKALE REGELS VINDT U OP DE ACHTERKANT VAN DE SCOREKAART VAN WINGE GCC         



 
2 LOCAL RULES  - LEES JE SCOREKAART AAN DE ACHTERKANT OOK EENS NA !!!! 

      

                                        

OOB : “witte paaltjes”  
GUR (Ground under Repair) – gevolg van werken aan de baan 

(aangeduid door blauwe paaltjes) -> free drop buiten GUR  
Overtreden van een ‘local rule’: 

2 strafslagen (stb) of verlies hole (matchplay) 

Afstandspalen (langs de fairways) : 

- ‘groen’ : 100m midden green 

- ‘wit-groen’ : 150m midden green  

 
Afstand op de fairway (gekleurde schijven) 

- wit : 200m front green 

- geel : 150m front green 

- rood : 100m front green 

 

Gewassen (op omringende velden) 

-> bal is “verloren” (hernemen met strafslag) 

-> bal recupereren zonder betreding velden 

Gebruik de bel op hole 3 en 17 !!! 

- na verlaten green (hole 3) – wachten met 

approach naar green  

- na approach naar green (hole 17) – 

wachten met afslag 

Veiligheid : van green 17 naar tee 18 

-> niet : oversteken brug aan green 17 

-> wel : pad volgen tussen beek en vijver, 

brug aan afslag hole 18 oversteken 

Waterhindernis (vijver): DZ  op hole 17 en 18 

droppen van bal volgens R 26-1c (droppen 

binnen 2 clublengtes - niet dichter bij de hole) 

niet mogelijk?  

=> D(ropping)Z(one) mag gebruikt worden  

NB : met 1 strafslag ! 

 OBSTAKELS-HINDERNISSEN 

 

- alle paden : deel van de baan -> bal spelen 

zoals hij ligt ! 

 

- stenen in bunkers : verplaatsbaar (R24-1) 

=> mag je verwijderen zonder strafslag  

 

- alle palen (NB: behalve witte !) : vast (R24-2) 

=> free drop (= zonder strafslag) 

 

- alle koorden : vast (R24-2) 

=> free drop (= zonder strafslag) 

 

- draad aan rechterkant fairway hole 2: vast 

(R24-2) => free drop (= zonder strafslag) 

 

- bomen, ondersteund door palen: als de paal 

de stand of swing hindert => free drop (= 

zonder strafslag)  


