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03-03-2020 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De regelwedstrijd op 21 maart. 

• Het nieuwe handicapsysteem. 

• Regelavonden. 

• Local Rules. 

• Dropping zones. 

• Verboden speelzone. 
 
Namens de H&R Commissie: Ben Teunissen - 
Wim Konter en Kees Huijgens 
 

Regelwedstrijd (SHOTGUN) 21 maart 
Ook dit jaar organiseert de H&R Commissie 
wederom een aparte wedstrijd waarbij het om de 
regeltjes gaat. Evenwel gaat het dit jaar iets 
anders dan voorgaande jaren. We starten 
namelijk allemaal tegelijk (Shotgun) waardoor 
iedereen ook ongeveer tegelijk terug binnen is. 
Dan kunnen we direct aan de slag met de uitleg 
en nakijken van de antwoorden. 
 
Hierdoor wordt de totale tijd aanzienlijk ingekort 
en de vroege starters hoeven dan niet meer 
eindeloos te wachten op de uitslag.  
Er is nog voldoende plaats voor deelnemers dus: 
Schrijf U in! 
 

Het nieuwe handicapsysteem 
Zoals U allen ongetwijfeld bekend is, zijn de 
golfregels overal ter wereld hetzelfde. Maar er 
zijn al sinds mensenheugenis zes verschillende 
handicapsystemen om de handicap en 
speelsterkte van golfers te bepalen.  
Om het de golfers uit alle landen en van alle 
verschillende niveaus mogelijk te maken om met 
elkaar te kunnen spelen, en op elke baan ter 
wereld de handicaps met elkaar te kunnen 
vergelijken, is jaren geleden door de Amerikaanse 
Golf Associatie (USGA) de Europese Golf 
Associatie (EGA), een initiatief gestart om 
wereldwijd één Handicap systeem te gaan 
gebruiken. Het World Handicap System (WHS). 
Officieel is het WHS per 01-01-2020 van start 
gegaan. De NGF heeft er voor gekozen om dit 
WHS pas per 1 januari 2021 definitief in te 
voeren.  
 

Hoe werkt het nieuwe systeem? 
Vanaf 1 januari 2021 wordt je nieuwe handicap 
niet meer bepaald aan de hand van het aantal 
stablefordpunten. Vanaf dan geldt alleen nog 
maar het aantal slagen dat je op de ronde hebt 
gemaakt.  
Voor de berekening van je nieuwe handicap 
worden de 8 beste scores (dus: kleinste aantal 
slagen) uit de laatste 20 kaarten in een formule 
gestopt.  
 
Om een zo juist mogelijk berekende handicap te 
krijgen is het dan ook belangrijk om dit jaar (2020) 
zoveel mogelijk Qualifying ronden te spelen. 
 
Eind maart nemen enkele leden van de H&R 
commissie deel aan een NGF symposium waar 
tekst en uitleg wordt gegeven. Tijdens de 
regelavonden (zie hierna) wordt uitvoerig 
ingegaan op het nieuwe systeem en hoe Q-
kaarten in het vervolg moeten worden ingevuld. 
 

Regelavonden 
Om u goed voor te bereiden op het qualifying 
seizoen en alle wedstrijden die weer op stapel 
staan, organiseert de H&R commissie wederom 
een informatieavond voor alle leden van Golfclub 
Bergvliet.  
Er is veel veranderd en er gaat nog meer 
veranderen - zoals het handicapsysteem zoals 
hiervoor beschreven. Op deze avond wordt het 
een en ander verder toegelicht en deze avond 
organiseren we dit jaar op 8 april aanstaande. 
Zet deze datum in uw agenda! 
Daarnaast organiseren we uiteraard ook weer 
een regelavond speciaal voor alle competitie-
spelers en wel op 25 maart. 
 

Local Rules 
Na uitvoerig en veelvuldig overleg met de NGF 
zijn de local rules nu eindelijk definitief. De 
verkorte versie treft u hierna aan. De opmaak 
hiervan is zodanig dat als u deze print en 
dubbelvouwt er een handzaam A5 formaat 
ontstaat dat u in de golftas kunt meenemen en 
raadplegen wanneer nodig. Op de website staat 
de uitgebreide versie van deze regels.  
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Dropping zones 
Het is u waarschijnlijk opgevallen dat we tegen-
woordig dropping zones hebben. Al enige tijd op 
hole 10 en nu  ook de oranje afslagplaats op hole 
18.  
 
Op hole 10 was er vaak discussie over het niet 
dichter bij de hole droppen als je zijwaarts ging 
ontwijken. Met de komst van deze zone zijn die 
discussies verleden tijd. Bij hole 18 betreft het 
een verboden speelzone waarbij het gedeelte 
rondom de green het zelfde probleem gaf als op 
hole 10. 
 
Bij beide holes geldt dat als je bal de (rode) 
hindernis rondom de green ingaat (en bij hole 10 
je de bal niet kunt spelen zoals die ligt) je 
verplicht bent om de bal te droppen op de 
dropping zone. Ook geldt bij beide holes dat als je 
bal in de gele hindernis voor de green terecht 
komt de dropping zone GEEN optie is! Je mag dan 
alleen maar het principe “Lig – Lag – Lijn” 
toepassen. 
 
Dit onderwerp zal tevens tijdens de regelavond 
op 8 april aan de orde komen. Maar als je een 
vraag hierover (of over andere regeltechnische 
zaken) hebt, aarzel dan niet om een van de 
commissieleden te benaderen of een mailtje te 
sturen naar henr@golfclubbergvliet.nl.  
 
 

 
 

Verboden speelzone. 
In de local rules wordt gesproken over verboden 
speelzones zoals in GUR gebieden, aangepaalde 
bomen en vooral ook de rode hindernis achter de 
green van hole 18. Deze zones worden 
aangegeven met een groene kop op de paal (die 
dan zelf blauw of rood is).  
 
Een verboden speelzone betekent dat vanuit die 
zone een bal niet mag worden geslagen. Dit kan 
zijn om jonge aanplant te beschermen of om 
andere redenen. Het is hier wel toegestaan om 
de zone te betreden en de bal uit die zone op te 
nemen en dan buiten de zone volgens de regels 
te droppen. Het is uiteraard niet toegestaan in 
deze zones met een trolley of een buggy rond te 
rijden. 
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Plaatselijke regels (Local Rules):  Golfbaan Landgoed Bergvliet 

===================================================================================== 

OPMERKING:  
Dit document is de verkorte versie van de Local Rules op Golfbaan Landgoed Bergvliet. Voor de 
volledige tekst verwijzen wij U naar de website van de Golfclub onder H&R, Plaatselijke Regels 
volgens de link:   www.landgoedbergvliet.nl/golfclub    H&R, Plaatselijke Regels 
===================================================================================== 

Vaste plaatselijke regels (Permanent Local Rules) 
 
1. Buiten de baan: (Out of Bounds) 
De grens van 'buiten de baan' wordt aangegeven door witte palen e/o palen met een witte kop. Op hole 
18 wordt de grens aan de linkerzijde (tussen looppad en baan) bepaald door het hekwerk waarbij het 
net als vast onderdeel van die grens dient te worden beschouwd.  
 
2. Grond in bewerking:   
Grond in bewerking (GUR), aangegeven door blauwe palen met groene kop, vormt een verboden 
speelzone; de speler MOET de belemmering ontwijken cf. regel 16.1f 
 
3. Paden: 
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard, worden beschouwd als 
vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens regel 16.1. 
 
4. Schade t.g.v. engerlingen: 
In het algemeen gebied zijn gebieden waar schade aan de baan is toegebracht door dieren (b.v. vogels) 
op zoek naar larven, engerlingen en dergelijke, aan te duiden als abnormale baanomstandigheden 
welke mogen worden ontweken volgens Regel 16.1b. 
 
5. Bescherming van jonge aanplant/jonge bomen: 
Jonge aanplant (gemarkeerd met een blauw lint) en/of aangepaalde bomen zijn een verboden 
speelzone. Indien er sprake is van belemmering door aangepaalde bomen, moet de speler die 
belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.  
 
6. Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is: 
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de 
baan is, mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen, 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.  
 
 
 

LET OP: Deze plaatselijke Regel (nr. 6) is niet van toepassing bij officiële (club)wedstrijden, zoals  

NGF-competitie wedstrijden, (Club)kampioenschappen en Maandmedals. 
 
 

7. Erosiesleuven in bunkers: 
Diepe voren en sleuven in bunkers, die zijn ontstaan als gevolg van hevige regenval (erosie), zijn 
aan te merken als abnormale baanomstandigheid en mogen worden ontweken volgens Regel 
16.1c. 
 
8. Sproeikoppen bij de green (vast obstakel): 
Een vast obstakel in het algemeen gebied (bijv. sproeikop) dat zich op de speellijn bevindt, 
binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal, mag worden 
ontweken volgens Regel 16.1.b.  Een vast obstakel mag volgens deze regel echter NIET worden 
ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.   
 
9. Provisionele bal volgens Regel 18.3 bij hole 6, hole 12 en hole 15: 
Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt van hole 6, hole 12 e/o hole 15, mag de 
speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3 en daarmee een van de volgende 
ontwijkopties gebruiken: slag en afstand (zie Regel 17.1d(1), recht naar achteren ontwijken (zie 
Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, zijwaarts te ontwijken (zie Regel 17.1d(3)). 
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. 
 
10. Verplichte dropping-zone hole 10: 
De dropping-zone aan de achterkant van hole 10 is de enige en verplichte ontwijkmogelijkheid, 
naast het ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d, voor het gedeelte van de hindernis, 
rondom de green, gemarkeerd door en met rode palen. Deze dropping-zone is een dropzone als 
bedoeld in Regel 14.3 
 
11. (rode) Hindernis aan de achterkant van hole 18: 
Voor de hindernis aan de achterkant van hole 18, gemarkeerd door rode palen met een groene 
kop, geldt: 

• Deze hindernis is maar aan een kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige 

• Deze hindernis is een verboden speelzone. Als een bal in deze verboden speelzone ligt, 
mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt, en moet de belemmering door de 
verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1.e 

• De dropping-zone bij de oranje afslagplaats is de enige ontwijkmogelijkheid naast het 
ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d. De dropping-zone is een dropzone 
als bedoeld in Regel 14.3 

 
De dropping-zone bij hole 18 mag NIET worden gebruikt als de bal verloren is gegaan in de gele 
hindernis aan de voorkant. Het spel moet dan worden hervat volgens Regel 17.1d(1) 
 

Overtreding van de Local Rules: 
 
Bij overtreding van deze Local Rules volgt de algemene straf: 
Matchplay: Verlies van de hole;  Strokeplay: Twee strafslagen. 
 

http://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub



