
PLAATSELIJKE REGELS BOSCHBAAN 2019 

1. Out of Bounds wordt gemarkeerd door de terreinafscheidingen en/of witte palen.  

2 Het talud van het ecoduct bij holes 6 en 7, gemarkeerd door witte palen met een groene band, is 

een verboden speelzone. Als zijn of haar bal op de baan is en iets in de verboden speelzone een 

belemmering vormt voor de ruimte voor de voorgenomen swing of stand moet deze belemmering 

zonder straf ontweken worden volgens Regel 16.1f(2). De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt. 

3. Het gebied links van de fairway van hole 8, een rode hindernis gemarkeerd door rode palen met 

groene koppen, is een verboden speelzone. Als een bal hierbinnen ligt, mag de bal niet worden 

gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken 

volgens Regel 17.1 e. 

4. Het gebied gemarkeerd door blauwe palen met groene koppen aan de zijkanten van de fairway 

van hole 6 en aan de rechterkant van de fairway van hole 7 is een verboden speelzone die moet 

worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden 

speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f. 

5. Een vaste sproeikop in het algemene gebied die op de speellijn binnen twee clublengten van de 

green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag ontweken worden zonder straf volgens Regel 

16.1b . 

 

6. Alle wegen en paden, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste 

obstakels en mogen ontweken worden zonder straf volgens Regel 16.1. 

 

7. Een kunststof afslagmat is integraal deel van de baan, wanneer gebruikt als afslagplaats. Na het 

afslaan zijn deze matten vaste obstakels. 

 

8. Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis  voor de green van hole 9 ligt, mag een speler 

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

afstand, recht naar achteren ontwijken of zijwaarts ontwijken.   

 
Als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen 
om: 
*het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de 
provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd 
opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) 
tellen niet mee, of 
*het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag 
worden gespeeld. 
 

Als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is 
bekend of praktisch zeker dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het 
spel. 
 

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (2 strafslagen of verlies van de hole 

bij matchplay). 

 

 

  



ALGEMENE REGELS BOSCHBAAN 2019: 

 Roken is niet toegestaan op de baan en in de directe omgeving van de baan. 

 Flora en fauna zijn ons dierbaar, verniel geen aanplant of bomen tijdens het spelen. 

 Voorkom traag spel, speel “ready golf”. 

 Pitchmarks repareren, plaggen terugleggen, bunkers aanharken. 

 Het is niet toegestaan om golfballen uit de vijvers te vissen. 

 Lidmaatschapslabel of greenfeekaart duidelijk zichtbaar aan uw golfuitrusting bevestigen. 

 Baanpersoneel heeft altijd voorrang. 

 Aanwijzingen van de marshal moeten worden opgevolgd. 

 Bij onweer worden de spelers in de baan geïnformeerd d.m.v. één lang hoornsignaal (10 

sec.). U dient dan onmiddellijk het spel te staken en naar het clubhuis te gaan.  

Na 2x een kort hoornsignaal kunt u uw spel hervatten. 

 

 Alle afstandsindicaties geven de afstand tot het midden van de green. 



PLAATSELIJKE REGELS   CRAILOOBAAN 2019 

1. Out of Bounds wordt gemarkeerd door de terreinafscheidingen en/of witte palen.  

 

2. Het talud van het ecoduct bij holes 2, 6 en 7, gemarkeerd door witte palen met een groene band, 

is een verboden speelzone. Als zijn of haar bal op de baan is en iets in de verboden speelzone een 

belemmering vormt voor de ruimte voor de voorgenomen swing of stand moet deze belemmering 

zonder straf ontweken worden volgens Regel 16.1f(2). De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt. 

 

3. Het gebied rechts van de fairway van hole 2, een rode hindernis gemarkeerd door rode palen met 

groene koppen, is een verboden speelzone. Als een bal hierbinnen ligt, mag de bal niet worden 

gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken 

volgens Regel 17.1 e. 

 

4. Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen links van de 

fairway van hole 9 is een verboden speelzone.  

(1) als de bal binnen de hindernis in de verboden speelzone ligt, dan mag de bal niet gespeeld 

worden zoals deze ligt en moet er volgens Regel 17.1e verplicht met een strafslag ontweken worden.  

(2) als de bal buiten de verboden speelzone en  binnen de hindernis is en iets in de verboden 

speelzone een belemmering vormt voor de ruimte voor de voorgenomen swing of stand, dan moet 

er volgens Regel 17.1e 

- met een strafslag ontweken worden buiten de hindernis of 

- zonder strafslag gedropt worden binnen de hindernis. 
 

5. Het gebied gemarkeerd door blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone die 

moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze 

verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f. 
 

6. Een vaste sproeikop die op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee 

clublengten van de bal ligt, mag ontweken worden zonder straf volgens Regel 16.1b . 

 

7. Alle wegen en paden, al dan niet kunstmatig verhard, zijn vaste obstakels en mogen ontweken 

worden zonder straf volgens Regel 16.1. 

 

8. Een kunststof afslagmat is integraal deel van de baan, wanneer gebruikt als afslagplaats. Na het 

afslaan zijn deze matten vaste obstakels. 

 

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (2 strafslagen of verlies van de hole 

bij matchplay). 

 

  



ALGEMENE REGELS CRAILOOBAAN: 

 Roken is niet toegestaan op de baan en in de directe omgeving van de baan. 

 Flora en fauna zijn ons dierbaar, verniel geen aanplant of bomen tijdens het spelen. 

 Voorkom traag spel, speel “ready golf”. 

 Pitchmarks repareren, plaggen terugleggen, bunkers aanharken. 

 Het is niet toegestaan om golfballen uit de vijvers te vissen. 

 Lidmaatschapslabel of greenfeekaart duidelijk zichtbaar aan uw golfuitrusting bevestigen. 

 Baanpersoneel heeft altijd voorrang. 

 Aanwijzingen van de marshal moeten worden opgevolgd. 

 Bij onweer worden de spelers in de baan geïnformeerd d.m.v. één lang hoornsignaal (10 

sec.). U dient dan onmiddellijk het spel te staken en naar het clubhuis te gaan of onder het 

ecoduct te blijven.  

Na 2x een kort hoornsignaal kunt u uw spel hervatten. 


