
Lokale Regels – Brabantse Golf – 2019 

1. Out of Bounds – Buiten de Baan - Regel 2-1 & Regel 18-2  

a) “Buiten de Baan” of “Out of Bounds” wordt op de baan aangeduid door witte palen of 

door omheiningen.  

 

b) “Interne Out of Bounds”: op bepaalde holes bevinden zich “Out of Bounds”-zones op 

de baan. De grenzen worden aangeduid door palen met een witte kleur al dan niet in 

combinatie met andere kleuren. De concrete gevallen op de Brabantse Golf zijn:  

• Hole 3: hier is hole 4 “Out of Bounds”  
• Hole 4: hier is hole 3 “Out of Bounds”  

2. Strafgebied – Regel 17-1  & Uitwijken Regel 17-1d 

Strafgebieden worden aangeduid door gele en/of rode palen, lijnen of tegels.   

3. Strafgebied en Out of Bounds in No Play Zone (vroegere ESA)  

Het strafgebied langs holes 3,4 en 5 en de out of bounds (bos) links van hole 4 zijn gebieden 

die beschouwd worden als No Play Zone of NPZ (vroegere ESA). 

Dit gebied is respectievelijk gemarkeerd met rode, gele en witte palen met een groene top. 

Het is ten strengste verboden om dit gebied te betreden of de bal vanuit dit gebied te 

spelen.  

• Indien de bal in dit gebied ligt moet buiten deze zone worden verder gespeeld met één 

strafslag volgens Regel 17-1e (1).  
• Indien de bal buiten de baan ligt moet men, met één strafslag, een bal spelen zo dicht 

mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld volgens Regel 18-

2b.  
• Indien de bal in het Algemeen Gebied ligt maar de No Play Zone een belemmering vormt 

voor de stand of de ruimte voor de voorgenomen swing mag de speler, zonder strafslag, 

deze belemmering ontwijken. Hij moet dan de bal droppen in het Algemeen Gebied, binnen 

één stoklengte van het referentiepunt zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal lag en waar 

de belemmering ontweken wordt maar niet dichter bij de hole. De bal mag worden 

schoongemaakt wanneer hij is opgeraapt. De speler mag deze belemmering evenwel niet 

ontwijken volgens deze Lokale Regel indien de slag niet uitvoerbaar is vanwege een andere 

belemmering dan de NPZ of indien de belemmering van de NPZ zich alleen zou voordoen 

bij een duidelijk onredelijke slag of onnodige abnormale stand, swing of speelrichting.  

De bruggen over deze strafgebieden maken deel uit van het strafgebied maar worden niet 

beschouwd als NPZ. Spelen mag. Uitwijking kan volgens Regel 17-1b. 

  



4. Hole 3 – Extra uitwijkmogelijkheid 

Indien een bal gespeeld vanaf hole 3 en alleen indien de bal het laatst de grens kruiste van het 

rode strafgebied dat samenvalt met de Out of Bounds op hole 4 en terechtkomt in het rode 

strafgebied, dan mag de speler, als extra mogelijkheid met één strafslag, een bal droppen aan 

de overzijde van het rode strafgebied (op hole 3) niet dichter bij de hole, binnen twee 

stoklengtes op dezelfde afstand van de hole dan het geschatte punt waar de bal het laatst het 

strafgebied kruiste. 

 

5. Ground Under Repair - Grond in bewerking - Regel 16  

De zones 'grond in bewerking' of 'Ground Under Repair' (GUR) worden aangeduid door 

ofwel:  

• Blauwe palen of lijnen (status van No Play Zone) 
Spelen uit die zone is verboden, m.a.w. de belemmering moet ontweken worden volgens 

regel 16-1f , zonder strafslag voor bal in het Algemeen Gebied volgens Regel 16-1b, zonder 

strafslag volgens Regel 16-1c(I) voor bal in bunker, met strafslag volgens Regel 16-1c(2) 

voor bal in bunker en zonder strafslag volgens Regel 16-1d voor bal op de green.  

• Witte lijnen 
Spelen uit deze zone is optioneel, m.a.w. de belemmering mag ontweken worden, zonder 

strafslag, volgens Regel 16-1b voor bal in het Algemeen Gebied en volgens Regel 16-1d 

voor bal op de green. 

  



6. Preferred Lies  

In de periode van 1 november tot 30 april kan “preferred lies” worden toegestaan voor één, 

meerdere of alle holes, terwijl de “handicap conditions” toch blijven gelden. 

Een bal, die op het kort gemaaide gras op fairway hoogte (of lager) in het Algemeen gebied 

ligt, mag dan zonder straf worden opgenomen en gereinigd. Vóór het opnemen moet de speler 

de bal eerst markeren. De bal moet daarna worden teruggelegd op een plaats binnen een afstand 

van 15 cm van de markering (oorspronkelijke plaats), maar niet dichter bij de hole.  

7. Abnormale terreinomstandigheden 

a) Belemmering door vaste Sprinkler Heads. 

Alle vaste sprinkler heads zijn vaste obstakels en ontwijking ervan is toegestaan zoals 

beschreven in Regel 16-1b. Een speler mag een dergelijk obstakel zonder straf ontwijken 

voor een bal in het Algemeen Gebied op volgende cumulatieve voorwaarden: dit obstakel 

ligt binnen de 2 stoklengten van de putting green en binnen de 2 stoklengten van de bal. De 

bal mag dan worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt op het dichtstbijzijnde punt 

van waar de bal lag maar (1) niet dichter bij de hole, (2) vanop een plaats waar de 

belemmering wordt ontweken en (3) op een plaats die in het Algemeen Gebied ligt.  

 

b) Bescherming van bomen: Bomen met steunpalen of aanplantingen omgeven door 

metaaldraad/plastieken behuizing/gaas moeten beschouwd worden als No Play Zone. 

Indien een dergelijke boom de positie van de speler of de plaats van zijn voorgenomen 

swing hindert, moet de bal zonder straf opgenomen worden en vervolgens gedropt volgens 

de procedure beschreven in Regel 16-1f. Bij het opnemen van de bal mag deze worden 

schoongemaakt.  

 

c) De dreef, rechts op hole 18, wordt niet beschouwd als een kunstmatig verharde weg en 

maakt dus integraal deel uit van de baan. Alle andere paden worden beschouwd als 

kunstmatig verharde paden en mogen ontweken worden volgens Regel 16-1.  

8. Andere Lokale Regels  

a) Gedragscode bij gebruik van mobiele telefoon:  

Gebruik van een mobiele telefoon door een speler of een caddie op de golfbaan is niet 

aanbevolen. Echter, in geval van nood of gevaar (voor medische redenen, ...) of om te 

telefoneren naar het wedstrijdsecretariaat, mag een mobiele telefoon uitzonderlijk worden 

gebruikt. In elk geval moet een telefoon zijn uitgeschakeld tijdens de wedstrijd, teneinde de 

andere spelers niet te storen.  

1. Gebruik van een telefoon om advies te geven of te vragen is in overtreding met Regel 

10-2a: Strokeplay : 2 strafslagen – Matchplay : Verlies van de hole. 

2. Gebruik van een mobiele telefoon anders dan toegelaten volgens de gedragscode en 

storend voor andere spelers:  

• Eerste overtreding: de speler is schuldig aan een overtreding van de 

gedragscode en moet zijn telefoon onmiddellijk uitschakelen. 
• Tweede overtreding: de speler is schuldig aan een herhaalde overtreding 

van de gedragscode en het Wedstrijdcomité kan een straf van 2 strafslagen 

opleggen. 

 



b) Afstandsmeters  - Regel 4-3 

Een speler mag elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op voorwaarde dat de 

speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten. Het meten van 

bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is niet toegestaan 

tijdens een wedstrijd. Apparatuur die deze functie(s) bezit(ten) mag wel meegenomen 

worden op de baan, maar alleen om er de afstand mee te meten. Indien een speler tijdens 

een wedstrijd de apparatuur gebruikt voor andere gegevens dan alleen afstand, overtreedt 

de speler Regel 4-3. 

• Eerste overtreding:  2 strafpunten 

• Tweede overtreding:  Diskwalificatie  

 

c) Spikes 

Enkel soft spikes zijn toegelaten. Het dragen van golfschoenen met metalen spikes is 

verboden. Straf bij overtreding van deze Lokale Regel tijdens een wedstrijd: 

Diskwalificatie. 

 

d) Voorrang op de Golfbaan : 

- Op hole 6 moeten de spelers, die de green willen betreden om te putten, voorrang 

verlenen aan de spelers die afslaan op hole 7.  

- Op hole 11 moeten spelers, op het fairwaygedeelte naast hole 12, voorrang geven aan 

de spelers die afslaan op hole 12.  

- Op hole 13 moeten spelers er zich, vóór het afslaan, van vergewissen dat er geen andere 

spelers meer op de green van hole 11 staan of ervan terugkeren.  

 

Bij herhaaldelijke overtreding van deze Lokale Regel tijdens een wedstrijd, kan het 

Wedstrijdcomité overgaan tot diskwalificatie of andere disciplinaire maatregelen.  

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE LOKALE REGELS (INDIEN NIET VERMELD) 

- Matchplay: verlies van de hole 

- Strokeplay: twee strafslagen  

 


