
 
 

 
 

Extra baaninformatie voor competitiespelers 2023 
Per hole : 
Hole 1 :  Water langs gehele linkerkant is Out-of-bounds 
Hole 3 :  Border langs gehele linkerkant is al Out-of-bounds grens 
Hole 4 :  Water langs gehele linkerkant is Out-of-bounds.  

Natuurgebied rechterkant tussen hole 4 en 14, gemarkeerd met rode palen met groene koppen, is 
verboden speelzone en mag ook niet betreden worden!  
Pas hindernis regel toe als je in dit gebied ligt. Je moet gebied ook ontwijken wanneer je bal 
buiten die verboden speelzone gaat spelen, maar die verboden speelzone wel je stand of ruimte 
voor je voorgenomen swing belemmert.  

Hole 5 :  Water langs hele linkerkant is Out-of-bounds.  
Hole 6 :  Eiland in vijver valt binnen rode hindernis en mag niet betreden worden! 
Hole 7 :  Water langs linkerkant is Out-of-bounds.  
Hole 8 :  Natuurgebied aan einde fairway, gemarkeerd met rode palen met groene koppen, is verboden 

speelzone en mag ook niet betreden worden!  
Rietkraag en water links naast green is Out-of-bounds.  

Hole 9 :  Wanneer de bal in de hindernis ligt achter de green is er naast de normale ontwijk mogelijkheden 
als extra optie een dropping zone rechts achter het pad van clubhuis naar hole 10. 

Hole 13 : Het aarde gebied (voorheen bunker) links langs de fairway is grond in bewerking. 
Hole 14 : Oude bunker links langs fairway is nu onderdeel van rode hindernis. 

Het grootste deel van de fairway van hole 16 is Out-of-bounds tijdens het spelen van hole 14. De 
precieze grens wordt aangegeven door de lijn tussen 2 rood-wit gestreepte palen. De eerste staat 
tussen hole 14 en 16 direct na de vijver en de tweede bij de kop van de sloot tussen hole 16 en 17 
aan het begin van hole 16.  
De beschoeiing in de bunker vlak vóór de green is een vast obstakel en mag worden ontweken 
volgens Regel 16.1c. 

 

Algemeen : 
Jonge aanplant/aangepaalde bomen en hun boomspiegels zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is 
van belemmering (zie regel 2.4) door aangepaalde bomen/jonge aanplant, moet de speler die 
belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f . Vaak is gebied rondom jonge aanplant ook gemarkeerd met 
blauwe lijnen. 
 
Gebied gemarkeerd met witte lijnen is grond in bewerking, waaruit eventueel ook gespeeld mag worden. 
Gebied gemarkeerd met blauwe palen of lijnen is grond in bewerking dat ontweken moet worden volgens 
regel 16.1b. 
 
Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende 
boomwortels, zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf 
ontwijken volgens Regel 16-1b. Er is geen sprake van een belemmering door boomwortels als deze alleen 
een belemmering vormen voor de stand van de speler. 
 
Belemmering door een sproeikop mag ontweken worden volgens regel 16.1. De speler heeft een extra 
mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken volgens Regel 16.1b. Namelijk als 
sproeikop in het algemene gebied ligt op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen 
twee clublengten van de bal ligt.  


