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 Buiten de baan is aangegeven door witte palen. Als de bal van een speler niet is gevonden of 
het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de 
plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met 2 strafslagen, in plaats van de 
ontwijkoptie van slag en afstand volgens regel 18. Deze plaatselijke regel mag niet toegepast 
worden als een provisionele bal is gespeeld. 

 Verharde paden, aangepaalde bomen, boom-beschermers, afstand en hindernispalen (geel 
en rood), rough beschermers (paaltjes met touwen), hark beugels, hole- en next tee borden, 
ballenvangers zijn vaste obstakels. Een belemmering van een vast obstakel mag worden 
ontweken volgens Regel 16.1. Als een vast obstakel in het algemene gebied dat op de 
speellijn binnen 2 clublengten van de green en binnen 2 clublengten van de bal ligt, mag ook 
worden ontweken volgens regel 16.1b. 

 Gebruik van mobiele telefoons (met uitzondering van bellen) in de baan is toegestaan. Dit 
om scores in te geven, regels op te zoeken op betreffende apps. Echter zonder onnodig 
oponthoud. 

 
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (zie Regel 1-3). 
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 Tijdelijke regel, alleen toepasbaar in het winterseizoen (1 november t/m 30 juni): als de bal 
van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt op door 
slechte weersomstandigheden beschadigde grond, mag de speler zonder strafslag eenmaal 
de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen binnen de lengte van een scorekaart, niet 
dichter bij de hole. 

 Als de bal op een beluchtingsgat ligt, dan mag de speler de belemmering ontwijken volgens 
Regel 16-1. Echter er 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. 

 Beschadigde grond vanwege het maken van drainagekanalen of aanleg van nieuwe gebieden 
zijn GUR ook indien er geen blauwe paaltjes staan en een speler mag deze ontwijken volgens 
Regel 16-1. Echter er is geen sprake van een belemmering als de beschadigde grond alleen 
een belemmering vormen voor de stand van de speler. Bij nieuwe aanleg van gebieden moet 
de belemmering wel ontweken worden bij het innemen van de stand. 


