Plaatselijke Regels
1. Buiten de baan
Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen.
2. GUR
Grond in bewerking, gedefinieerd door blauwe paaltjes met 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.
3. Verboden gebied in rode hindernis
Het gebied binnen de rode hindernis, gemarkeerd door rode palen met
groene koppen, zoals op hole 13 CC, is een verboden gebied. Als je bal
binnen de hindernis in dit gebied ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals
deze ligt en moet de belemmering worden ontweken volgens Regel 17.1e. Je
mag de bal niet zoek want ook het betreden van dit gebied is verboden.
4. Provisionele bal
Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis (hole 5, 6, 7, 13, 17 CC en
hole 6 en 8 Par3-4) ligt, mag de speler een provisionele bal spelen.
Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan
mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in
relatie tot de oorspronkelijke bal. Bij de beslissing wanneer de provisionele
bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, geldt het
volgende:
- als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden buiten de hindernis,
is de speler verplicht deze te spelen;
- als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis, dan
mag de speler kiezen om:
a het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis
ligt, of;
b het spel voort te zetten met de provisionele bal;
- 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.
5. Bal verloren of buiten de baan (alternatief voor slag en afstand)

Als de bal van een speler niet is gevonden, of als het bekend of praktisch
zeker is dat de bal buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen in
plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze
plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.
Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal
droppen in de dropzone volgens onderstaande figuren.

Daarbij is A het punt waar de bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen op de
baan, of out of bounds is gegaan (balreferentiepunt). B het punt op de rand
van de fairway dat op gelijke afstand van de hole ligt als A
(fairwayreferentiepunt). Binnen 2 stoklengten van punt B mag een bal
gedropt worden met 2 strafslagen.
6. Drainagekanaal hole 9 CC
Het drainagekanaal naast het pad achter de green van hole 9 CC is een vast
obstakel in het algemene gebied en is onderdeel van het pad. Een speler
mag deze belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16. 1-b, maar
moet het spel hervatten in de daarvoor bestemde en aangegeven dropping
zone.

7. Door dassen omgewoelde gebieden
In het algemene gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door
dassen of kraaien. Deze gebieden zijn grond in bewerking en ontwijken van
belemmering hierdoor is toegestaan volgens Regel 16.1b. Echter er is geen
sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt
voor de stand van de speler.
8. Omheining van graasgebieden van schapen
Het gebied tussen de omheining van schrikdraad voor schapen en de grens
van de hindernis rechts van de fairway van hole 18 CC, links van de fairway
van hole 1 Par 3-4 en van de fairway van hole 4/9 Par 3-4, en binnen 1
clublengte vanaf de omheining binnen het algemene gebied is een verboden
speelzone die moet worden behandeld als een abnormale
baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is
het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.
9. Sproeiers
Sproeikoppen zijn vaste obstakels. Deze moet je ontwijken volgens R.16.1.
Wanneer de sproeikop in gebruik is, moet je wachten tot de sproeistraal het
maken van een slag niet hindert, of het sproeien ophoudt.
10. Gedragsnormen
Spelers en hun caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te
gedragen voor, tijdens, tussen en na de (wedstrijd-)rondes. Als
speler/speelster krijg je de bijbehorende straf wanneer je een gedragsregel
overtreedt. Voorbeelden:
Ernstige overtredingen
# Iedere vorm van vernieling van de baan.
# Wegslingeren van clubs.
# Herhaaldelijk, onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik.
# Achterhouden van enige doorslaggevende informatie betreffende een
overtreding van de golfregels.
# Gebrek aan respect tonen voor club-officials.
# Iedere andere gedraging of uiting die door de Commissie als
onaanvaardbaar wordt geacht.
Sanctie
Diskwalificatie en de speler moet direct stoppen met de wedstrijd.
Overige overtredingen

# Het niet goed zorg dragen voor de baan.
# Andere spelers storen in hun slag.
# Betreden van benoemde verboden speelzones (zoals hole 13 CC).
# Het afslaan van de tee op een par 3 hole als er nog spelers op de green van
die hole staan.
Sanctie
# Eerste overtreding:
- algemene straf;
# Tweede overtreding:
- diskwalificatie.

Straf bij overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

