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• Diepe scheuren, barsten en sleuven met zand: Diepe scheuren, barsten in de grond of 
sleuven met zand in het algemene gebied zijn grond in bewerking. De speler mag de 
belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b. 
 
[Echter er is geen sprake van een belemmering door diepe scheuren, barsten en 
sleuven met zand als deze alleen geldt voor de stand van een speler] 
 

• Kale plekken: Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt dat gemaaid is op 
fairway hoogte of lager, of direct grenst aan een bunker en bij de overgangen van de 
paden naar de fairways vice-versa en er is een belemmering door een kale plek door bijv. 
droogte (dus niet zijnde een divot) dan zijn die kale plekken grond in bewerking. De 
speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b. 
 
[Echter er is geen sprake van een belemmering door kale plekken als deze alleen geldt 
voor de stand van een speler] 
 

• Karrensporen: Diepe duidelijke karrensporen of sporen van rupsbanden veroorzaakt 
door voertuigen zijn grond in bewerking, waarvan ontwijken zonder straf volgens Regel 
16.1b is toegestaan 
 

• Verloren of bal buiten de baan:  
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat 
deze buiten de baan is dan 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.  
Zie voorbeeld van deze regel op de website of op het informatie bord in het clubhuis 
 

• Ontwijken Vaste obstakels bij de green (sprinklers)  
In aanvulling op belemmeringen zoals omschreven in Regel 16-1a, als een bal in het 
algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast obstakel zich 
op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten van de green ligt, en 
binnen twee clublengten van de bal. De speler mag de belemmering ontwijken volgens 
Regel 16-1b. (Uitzondering -Een vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler 
een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.) 
 
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf. 

 


