
Plaatselijke Regels – GCC de TONGELREEP 
 
Tijdelijke of aanvullende plaatselijke regels worden aangegeven op het 
mededelingenbord in het clubhuis en op de schuilhut van Hole 1. 
 
Buiten de Baan 
Wordt gemarkeerd door witte palen of door het hek dat de baan begrenst. 
 
Hoogspanningsdraad 
Als het bekend of praktisch zeker is dat bij het spelen van een hole een bal 
van een speler een hoogspanningsdraad of -toren raakt, dan telt de slag 
niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar 
de vorige slag werd gedaan. (zie Regel 14.6 voor procedure). 
 
Verboden Speelzone/No Playzone 
Gedefinieerd door blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden 
speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het 
verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f. 
 
Grond in bewerking (GUR) 
Gedefinieerd door paaltjes met een blauwe kop en/of witte lijnen. Bij een 
belemmering door GUR mag men deze ontwijken zonder straf volgens Regel 
16-1b. 
 
Obstakels  
Vaste obstakels 

 Alle afstandstegels die 100m en 150m aangeven 

 Alle paden van grind, steen, kunstgras en houtsnippers 
Ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1 
 
Sproeikoppen rond de green 
Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens 
Regel  16.1. 
 
De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast 
obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green (of op de 
green) en op de speellijn bevindt. 
 
De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b (of 16.1d) indien het vaste 
obstakel zich op de speellijn bevindt, en: 

 binnen twee clublengten van de green ligt, en 
 binnen twee clublengten van de bal. 

 
 



Zandgebieden bij grote vijver Hole 9-18 
De bewerkte gebieden met zand bij de grote vijver van Hole 9-18 zijn deel 
van het algemene gebied en geen bunkers 
 

Aanvullende Plaatselijke Regels  
 
Aangepaalde bomen 
Aangepaalde bomen alsmede bomen met blauw lint zijn vaste obstakels en 
MOETEN worden ontweken volgens Regel 16.1f 
 
Plaatsen in de periode 1 november tot en met 30 april 
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt mag zonder straf 
worden opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal terug 
plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar de bal oorspronkelijk lag, maar 
niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal plaatsen, nadat de bal 
is geplaatst is hij in het spel. 
 
 
Straf bij overtreding van voormelde (Aanvullende) Plaatselijke 
Regels: 
Algemene straf (zie regel 1.3) 
 
 

ALGEMEEN: 

 
Greenkeepers hebben ALTIJD voorrang. Wacht met spelen totdat u een 
teken heeft gekregen of het oranje zwaailicht op de machine uit is. 
 
Schuilhutten zijn aanwezig bij afslagplaats Hole 1, 3, 6 en 7. 
 
Alle afstanden op tegels en sproeikoppen zijn gemeten tot het midden van 
de green.  
         =150m            =100m 
 
 
In noodgevallen 
Een defibrillator hangt in de hal van het clubhuis. 
Clubhuis/Marshall bel: 040-2520962 
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