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Scorekaart
Plaatselijke Regels:

Buiten de baan is/zijn:
Alle oevers aan de overzijde van de omgren-
zende laterale waterhindernissen van de baan 
of, indien aanwezig, de hekken of witte palen.

Aangepaalde bomen zijn een vast obstakel. 
Indien er sprake is van belemmering (regel 
24-2a) is de speler verplicht de belemmering 
te ontwijken volgens regel 24-2b.

Grond in bewerking (G.U.R.):
Wordt aangegeven door blauwe palen. Indien 
er sprake is van belemmering (regel 25-1a) is 
de speler verplicht de belemmering te ontwij-
ken volgens regel 25-1b.

Dropping zone hole 9:
Indien een bal achter of naast de green van 
deze hole in de laterale waterhindernis ligt die 
grenst aan het schelpenpad, of daarin verlo-
ren is, en speler wil regel 26-1c toepassen, dan 
moet deze de bal met 1 strafslag droppen bin-
nen 2 stoklengtes vanaf het merkteken.

Hole 3 waterhindernis
Indien het onduidelijk is of een bal aan de 
overkant in de grote waterhindernis(vijver) 
ligt of daarin verloren is, mag een speler een 
provisionele bal spelen volgens waterhinder-
nis regel 26-1. Indien de oorspronkelijke bal 
buiten de waterhindernis wordt gevonden 
moet de speler daarmee verder spelen.
Indien de oorspronkelijke bal in de water-
hindernis wordt gevonden, mag de spe-
ler de bal spelen zoals hij ligt of verder 
spelen met de provisionele bal, uiteraard met  
1 strafslag. Indien de oorspronkelijke bal niet 
is gevonden, moet de speler verder spelen met 
de provisionele bal.

Hole 8:
Bij het spelen van hole 8 moet de grote water-
hindernis (vijver) rechtsachter de hole, vanaf 
het bruggetje, behandeld worden als laterale 
waterhindernis.

Straf voor overtreding van een plaatselijke 
regel:
Matchplay: verlies van de hole
Strokeplay: twee slagen

Afstandpalen zijn geplaatst op 100m (rood) en  
150m (wit) vanaf het midden van de green.

Afstandsmeters:
Een speler mag afstanden bepalen met een 
afstandsmeter. Indien een speler tijdens een 
vastgestelde ronde
een afstandsmeter gebruikt om ook andere 
gegevens te bepalen die zijn spel zouden kun-
nen beïnvloeden, overtreedt hij regel 14-3.

Het “vissen” naar ballen (met uitzondering van 
ballen van de eigen flight) is verboden.

Baanpersoneel heeft altijd voorrang.

Raadpleeg het informatiebord voor tijdelijke 
plaatselijke regels.

•  Correcte golfkleding op de golfbaan en in de 
golfbar en golfterras wordt ten zeerste op 
prijs gesteld.   

•  Het toilet in de baan is gesitueerd bij afslag 
hole 3  

•  In de lounge en bar op de beletage van het 
kasteel verzoeken wij u geen golfschoenen 
te dragen en is na 18.00 uur het dragen van 
shorts niet toegestaan.


