Plaatselijke Regels
1. Buiten de baan is gemarkeerd met witte paaltjes.
2.	Intern buiten de baan is tijdens het spelen van hole 9 | 18 de gehele linkerzijde van de hole aan de overkant van het water,
aangegeven met witte paaltjes. Voor de andere holes zijn deze paaltjes losse obstakels. De grens is overgang water / land.
3.	Grond in bewerking (GUR) wordt gedefinieerd door elk gebied dat is omcirkeld door een witte lijn of is gemarkeerd met
blauwe paaltjes.
4.	Een gebied gemarkeerd met blauwe paaltjes met groene top is een verboden speelzone die behandeld moet worden als
een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf
te ontwijken volgens Regel 16.1f.
5.	Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd met rode paaltjes met groene top, tussen de green hole 2 | 11 en de green
hole 8 |17, achter afslaggebied hole 9 | 18 is een verboden speelzone. Als de bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet gespeeld worden zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone, worden
ontweken volgens Regel 17.1e.
6.	Hek achter green: Als tijdens het spelen van hole 6 | 15 het hek achter de green voor de speler een belemmering vormt, dan
mag de speler dit hek zonder straf ontwijken:
	volgens Regel 16.1, of
	als extra mogelijkheid, de bal of een andere bal droppen in de droppingzone, niet dichter bij de hole. Het middenpunt
van deze droppingzone ligt op twee clublengten vanaf de dichtstbijzijnde hekuiteinde en is één clublengte groot. Deze
droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
7.	De houtwal inclusief de opsluitpalen, tegen een hek op hole 5 | 14 ter hoogte van de schuilhut, is een integraal onderdeel
van de baan.
8.	De wand van de potbunker op hole 6 | 15, die bestaat uit gestapelde kunststof graszoden, is een integraal onderdeel van de
baan.
9. 	Een belemmering door een vast obstakel mag ontweken worden volgens Regel 16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als dit zich dicht bij de green bevindt (bijvoorbeeld sprinkler of putdeksel).
De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt en:
	binnen twee clublengten van de green ligt (inclusief indien op de green), en
	binnen twee clublengten van de bal.
	Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden. Een vast obstakel mag volgens deze Plaatselijke Regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
10.	Provisionele bal hindernis: Als een speler niet weet of zijn / haar bal in de hindernis ligt van hole 7 | 16 of 9 | 18, mag de
speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast:
	Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie
Regel17.1d(1)), de mogelijkheid om recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)), of als het een rode hindernis betreft,
de mogelijkheid om zijwaarts ontwijken (zie Regel 17.1d(3)).
	Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij / zij geen andere ontwijkopties volgens
Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.
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	Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel
18.3c(2) en 18.3c (3) van toepassing, behalve:
• als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis, dan mag de speler kiezen om:
	het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag
worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief strafslagen) tellen niet
mee, of
	het spel voort te zetten met het spelen van de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden
gespeeld.
• Als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten, of het is bekend of praktisch zeker
dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.
11. De hindernissen aan de linkerzijde van de holes 4 | 13 en 5 | 14 zijn aan een kant rood gemarkeerd en strekken zich uit tot
het oneindige.
12. De landtongen a an de linkerzijde van hole 4 | 13 maken onderdeel uit van de hindernis.
13. Droppingzone gemarkeerd met bordje DZ, deze zijn gesitueerd achter de greens van de holes 5 | 14 en 9 | 18.
Als een bal in de hindernis ligt achter hole 5 | 14 respectievelijk naast hole 9 | 18 of als het bekend of praktisch zeker is
dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in die hindernis, heeft de speler de volgende opties met een
strafslag:
• ontwijken volgens Regel 17.1, of
• a ls extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de droppingzone achter de
green als voornoemd, het middelpunt van deze droppingzone is het bordje DZ en is één clublengte groot. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf.
- Tijdelijke Plaatselijke Regels: Zie het publicatiebord in de hal van het clubhuis.
-	De verboden speelzone rode hindernis, voornoemd in de Plaatselijke Regel 4, is een ecozone die in rust gelaten moet worden
(niet betreden of verstoren). Overtreding van deze gedragsregel kan disciplinair worden bestraft.
-	Etiquette, gedrag op de baan: de speler behoort de etiquette regels na te leven ten behoeve van de veiligheid, het speeltempo
en de zorg voor de baan. Volledige etiquette regels: zie het publicatiebord en de GCH website.
- Mobiel telefoneren is alleen toegestaan bij nood-omstandigheden.
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