Door de regelwijziging per 1 januari 2019 zijn sommige plaatselijke regels van zowel de 18holesbaan als van de 9-holesbaan overbodig of niet meer actueel. Ze zijn daarom gewijzigd.
Het betreft formeel noodzakelijke aanpassingen; voor de manier waarop je tot nu toe jouw
rondjes liep, verandert in feite niets. In verband met de nog voorradige hoeveelheid
scorekaarten worden daarop de regels vooralsnog niet aangepast. Voor een totaaloverzicht
van de permanente en tijdelijke actuele plaatselijke regels, dat je ook kunt vinden op het
publicatiebord:

Plaatselijke Regels
Permanent 18-holesbaan
1. Buiten de baan (out of bounds) is aangegeven met witte of witgekopte paaltjes en het
hekwerk rond de baan.
2. Grond in bewerking (GUR) is aangegeven met blauwe paaltjes. Als sprake is van
belemmering volgens Regel 16.1 is de speler verplicht die te ontwijken volgens de in die
regel aangegeven procedure.
3. Droppingzones bij hindernissen. Als de bal in de hindernis rond of achter de greens van
hole 3,9,10 of 18 ligt, mag de speler handelen volgens Regel 17.1 of, als extra mogelijkheid,
met een strafslag een bal droppen binnen een clublengte van het bordje drop area.
4. 100-meter markeringen. De stenen die de 100-meter afstand tot midden green
aangeven, zijn vaste obstakels.
Tijdelijk 18-holesbaan
1. De bal schoonmaken. Je mag de bal overal schoonmaken. Je moet hem dan opnemen,
schoonmaken en terugplaatsen binnen 15 cm (scorekaartlengte) van de oorspronkelijke
ligplaats en niet dichter bij de hole. Deze regel geldt tot op 1 april de zomerhandicap weer
van toepassing is.
2. Drainagesleuven. Als de bal op een met zand of grind opgevulde drainagesleuf ligt, is
sprake van GUR. De speler moet de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.
3. Bescherming van jonge bomen op de holes 2,3 en 17, herkenbaar door een blauw
lint. Als een dergelijke boom een belemmering vormt voor de stand van de speler of voor de
ruimte voor de voorgenomen swing, moet de bal zonder straf worden opgenomen en gedropt
volgens Regel 16.1
Straf voor overtreding van zowel de permanente als de tijdelijke regels: Matchplayverlies van de hole; Strokeplay-twee slagen.
9-holesbaan (Americabaan)
De hierboven genoemde regels onder permanent 1, tijdelijk 1 en 2 en de strafbepaling
gelden ook voor de 9-holesbaan.
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