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27 maart 2017 
 
In deze nieuwsbrief editie nieuws afkomstig van 
onze Handicap & Regel Commissie:  

• Baan weer qualifying ingaande vrijdag 
31 maart 2017. 

• Hoe om te gaan met de wintergreens.  

• Plaatselijke regels (local rules). 

 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet 
 
 

baan qualifying per 31 maart 
COMMUNICATIEMIDDELEN  
De lente heeft zijn intrede gedaan. De zon komt 
meer en meer te voorschijn en de conditie van 
onze golfbaan vaart er wel bij.  
 
Daarom is in goed overleg tussen alle betrokken 
partijen besloten om de baan met ingang van 
vrijdag 31 maart 2017 weer Qualifying te laten 
zijn.  
 
Het gevolg van bovenstaande is dat de 
winterregels, zoals die in Nieuwsbrief 6 van 10 
november 2016 zijn gepubliceerd, niet meer 
mogen worden toegepast.  
 
Dus u mag dan uw bal op de fairway niet meer 
plaatsen en schoonmaken, anders dan “slechts” 
volgens de regels is toegestaan. 
 
De Kiosk/Zuil in de ruimte bij de lockers/ 
kleedkamers zal weer worden ingeschakeld 
zodat u de stickers voor de qualifying kaarten 
weer kunt aanmaken. Nadat u een ronde hebt 
gelopen kunt u de scores op diezelfde kiosk/zuil 
invoeren. 
 
 

 
 

wintergreens 
 
De wintergreens blijven nog even op de baan 
aanwezig, opdat er in  het geval van nachtvorst 
o.i.d. alsnog overgeschakeld kan worden. En 
natuurlijk is de baan voor het geval er 
wintergreens gebruikt moeten worden niet 
Qualifying.  
 
Voor de volledigheid en alle duidelijkheid…….. 
bij gebruik van zomergreens MOETEN de 
wintergreens op grond van regel 25.1 en 25.3 
VERPLICHT worden ontweken. 

 
 

plaatselijke regels (local rules) 
 
In de hierboven genoemde Nieuwsbrief nr. 6 
van november 2016, zijn al onze nieuwe c.q. 
vernieuwde Plaatselijke Regels (Local Rules) 
reeds gepubliceerd. Deze zullen, opdat 
iedereen (ook onze gast- en greenfee spelers) 
daar kennis van kan nemen, tevens worden 
gepubliceerd in de vitrine in het clubhuis en bij 
het verblijf van de Caddiemasters bij hole 1.  
 
Het is u ongetwijfeld bekend, dat ook 
Plaatselijke Regels (Local Rules) deel uit maken 
van de op het golfspel van toepassing zijnde 
Golfregels. 
 
Daarom, als extra service aan al onze leden, 
volgen hierna nogmaals ALLE op onze golfbaan 
van toepassing zijnde Plaatselijke Regels (Local 
Rules) 
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Vaste plaatselijke regels  
(Permanent Local Rules) 
 

Buiten de baan: 
Het gebied 'buiten de baan' (Out of Bounds) 
wordt aangegeven door witte markeringen 
(witte palen e/o palen met een witte kop). Op 
hole 18 wordt de grens aan de linkerzijde 
(tussen looppad en baan) en aan de rechterzijde 
(tussen baan en driving range) tevens 
aangegeven en bepaald door het hekwerk 
waarbij het net als vast onderdeel van die grens 
dient te worden beschouwd. 
 

Grond in bewerking:  
Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven 
door blauwe markeringen (palen e/o lijnen). De 
speler MOET de belemmering ontwijken 
conform regel 25-1 a en b. 
 

Bescherming van jonge aanplant / jonge 
bomen:  
Indien er sprake is van belemmering door jonge 
aanplant (gemerkt met een blauw lintje) of 
aangepaalde bomen inclusief de boomspiegel, 
MOET de speler deze belemmering ontwijken 
en handelen volgens Regel 24-2b. 
 

Grindpaden: 
Grindpaden zijn vaste obstakels. De speler mag 
deze belemmering ontwijken en handelen 
volgens regel 24-2b 
 

Afstandspalen: 
Afstandspalen voor 150 meter en grenspalen 
van waterhindernissen zijn losse obstakels. De 
speler mag deze obstakels wegnemen volgens 
Regel 24-1. Na het spelen a.u.b. de grenspalen 
terugplaatsen! 
 

 
 
 
 

 
Sproeikoppen: 
1. Als de bal van de speler door de baan ligt en 

de speellijn naar de hole wordt belemmerd 
door een vast obstakel op of binnen twee 
stoklengten van de green en binnen twee 
stoklengten van de bal dan mag de speler 
de belemmering als volgt ontwijken: “De 
bal moet worden opgenomen en GEDROPT 
op een punt zo dicht mogelijk bij de plek 
waar de bal lag, dat (a) niet dichter bij de 
hole is, (b) de belemmering ontwijkt en dat 
(c) niet in een hindernis of op een green is.” 

2. Als de bal van de speler op de green ligt en 
een vast obstakel binnen twee stoklengten 
van de green vormt een belemmering op de 
puttinglijn, dan mag de speler de 
belemmering als volgt ontwijken: “De bal 
moet worden opgenomen en GEPLAATST 
op een punt zo dicht mogelijk bij de plek 
waar de bal lag, dat (a) niet dichter bij de 
hole is, (b) de belemmering ontwijkt en dat 
(c) niet in een hindernis is.” De bal mag 
worden schoongemaakt wanneer hij is 
opgenomen. 

 

 
 

Uitzondering: Een speler mag een 
belemmering niet volgens deze Plaatselijke 
Regel ontwijken, indien het voor hem duidelijk 
geen zin heeft een slag te doen vanwege een 
andere belemmering dan een vast obstakel 
zoals bedoeld in deze Plaatselijke Regel. 
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Provisionele bal volgens regel 26-1 
(waterhindernis) bij Hole 15 
Indien het onduidelijk is of een bal in de 
waterhindernis van hole 15 ligt of daarin 
verloren is, mag een speler een andere bal 
spelen als provisionele bal volgens een van de 
mogelijkheden van regel 26-1 die van 
toepassing is. Indien de oorspronkelijke bal 
buiten de waterhindernis wordt gevonden, 
moet de speler daarmee verder spelen. Indien 
de oorspronkelijke bal in de waterhindernis 
wordt gevonden, mag de speler de bal spelen 
zoals hij ligt of verder spelen met de bal die 
volgens Regel 26-1 als provisionele bal is 
gespeeld. Indien de oorspronkelijke bal niet is 
gevonden of geïdentificeerd is binnen de 
zoektijd van vijf minuten moet de speler verder 
spelen met de provisionele bal. 
 

Apparaten die afstanden meten 
Met inachtneming van het gestelde in Regel 14-
3, mag een speler voor alle ronden op deze 
baan afstanden bepalen met een afstandmeter. 
Indien een speler tijdens een vastgestelde 
ronde een afstandmeter gebruikt om ook 
andere gegevens te bepalen die zijn spel 
zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld 
helling, windsnelheid, enzovoort) overtreedt hij 
Regel 14-3 
 

 

Tijdelijke plaatselijke regels  

(Temporary Local Rules) 
 

Schade t.g.v. engerlingen 
Schade aan de baan, aangericht door dieren op 
zoek naar larven, engerlingen en dergelijke 
alsmede gerepareerde schade mag beschouwd 
worden als abnormale terreinomstandigheid en 
worden ontweken volgens regel 25-1b. 
 

Erosiesleuven in bunkers 
Diepe voren en sleuven in bunkers ontstaan als 
gevolg van hevige regenval (erosie) mogen 
worden aangemerkt als abnormale 
terreinomstandigheid en worden ontweken 
volgens regel 25-1b. 
 

 
 

Overtreding van de Local Rules 
Bij overtreding van bovenstaande local rules zijn 
de volgende straffen van toepassing: 
 

• Matchplay: Verlies van de hole 

• Strokeplay: Twee strafslagen 
 
 
 
 
 
 

Einde VGLB NEWS 


