
Tijdelijke Local Rules 
 
Bomen met gietrand  
De bomen met een zwarte gietrand (jonge aanplant) zijn verboden speelzones. 
Als de bal van een speler zo’n boom raakt, of de boom met gietrand belemmert de stand of 
de swing van de speler, moet de speler deze boom verplicht ontwijken. Zonder strafslag mag 
een bal gedropt worden in een dropping zone, binnen 1 stoklengte van het dichtstbijzijnde 
punt waar de boom met gietrand volledig wordt ontweken (Regel 16.1f).  
 
Verboden speelzones en verboden te betreden zones H1, H4 en H7 
Deels door het aanleggen van irrigatie, deels door kap, zijn op vier plaatsen in de baan 
verboden speelzones ontstaan. Deze gebieden zijn herkenbaar afgezet met touw of lint en 
blauwe paaltjes met een groene kop. 
Het afgezette gebied, inclusief omheining, is een verboden speelzone (Regel 2.4).  
Het gebied mag niet worden betreden, ook niet om een bal te zoeken of op te rapen, en de 
omheining mag niet worden verplaatst.  
Het omheinde gebied is een abnormale baanomstandigheid. Een bal die in dit gebied terecht 
komt, moet blijven liggen. De speler mag een bal droppen volgens Regel 16.1, of in de 
dropping zone die wordt aangegeven met een blauwe vlag. 
Op hole 1 is een niet-betreden zone naast de green, de dropping zone ligt naast de GUR. 
Op hole 4 zijn twee niet-betreden zones. De eerste is vlak voorbij de hindernis, de dropping 
zone ligt ter hoogte van de GUR, een paar meter links van de GUR. 
De tweede is vlak voor de green, de dropping zone is aangegeven bij de GUR. 
Op hole 7 is een niet-betreden zone vlak voor de green, de dropping zone ligt rechts van de 
green, achter de bunker. 
 
Het opzettelijk betreden van een verboden speelzone waarvan in een (tijdelijke) Local Rule 
is bepaald dat deze zone niet betreden mag worden, is een regelovertreding met de 
algemene straf tot gevolg. (Regel 2.4, Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub De Koepel). 
Spelen vanaf de verkeerde plaats is een regelovertreding met de algemene straf tot gevolg  
(Regel 14.7). 
Algemene straf: Strokeplay: 2 strafslagen, Matchplay: verlies van de hole.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N.B.  
De ‘hei in wording’ rechts van de green op hole 10 en links voor de tee van hole 14 is geen GUR. Een 
bal die hier terecht komt, moet gespeeld worden zoals hij ligt óf onspeelbaar verklaard worden 
volgens Regel 19.2. 


