Regelboekje

Junior Team

Wintergreen

Bunker

Waterhindernis
Bunker

Laterale waterhindernis

De Golfbaan

Green

Fairway

Rough

Teebox

Golf is een superleuk spel,
maar elk spel heeft regels!
Veiligheid:
· Maak (oefen-) swings steeds op een veilige afstand.
· Sla nooit een bal in de richting van andere spelers
of greenkeepers (greenkeepers hebben altijd voorrang).

· Stop onmiddellijk met spelen bij onweer.

Spel:
· Als iemand anders speelt moet je stil zijn.
· Speel de bal zoals hij ligt: niets breken, buigen
of platdrukken.
· Draag zorg voor de baan, herstel plaggen en pitchmarks,
rij nooit met je kar over de green.
· Bunkers steeds harken nadat je gespeeld hebt.
· Speel niet traag, sta klaar als het jouw beurt is,
help andere spelers met zoeken en laat snellere spelers door.
· De bal die het verst van de vlag ligt wordt eerst gespeeld.

Afspraken

· Roep steeds “Fore” als je bal toch per ongeluk
iemand zou kunnen raken.

Wat kom je tegen?

Abnormale terreinsomstandigheden


Blauwe palen

• Grond in bewerking
bvb · delen van de baan die hersteld worden
· stapels weg te halen snoeihout

• Hol van gravend dier
bvb · molshoop
· konijnenhol

• Tijdelijk water
bvb · na een regenbui staan er grote plassen op de fairway

Vast natuurlijk voorwerp

Los natuurlijk voorwerp
Alles wat los ligt uit de natuur

Vast obstakel
Alles wat vast zit door de mens
gemaakt

Los obstakel
Alles wat los ligt door de mens gemaakt

Wat kom je tegen?

Alles wat vastzit uit de natuur

De Start – Teebox

· Kom steeds ruim op tijd
· Wissel de scorekaarten bij een wedstrijd

Wat heb je mee?
· Maximum 14 clubs
· Golfballen, gemarkeerd met iets herkenbaar
· Pitchvork
· Tees
· Marker
· Potlood

De Teebox
Je mag afslaan tot 2 clublengtes achter de teemarkers.
Valt je bal vóór je slag van de tee is er geen strafslag.
Kijk mee waar de bal landt van je medespelers.

Als je de bal achter de witte palen slaat ligt hij
‘buiten de baan’ (out of bounds) en moet je
met een extra strafslag een nieuwe bal spelen
van dezelfde plaats.
Ben je niet zeker of je bal buiten de baan ligt of verloren is
speel je een

provisionele bal
Als je bij je eerste bal bent en merkt dat je hem kan spelen,
speel je voort met je eerste bal en raap je de tweede op.
Als je je eerste bal niet vindt of hij ligt buiten de baan
dan speel je met jouw tweede bal voort en telt
1: je eerste slag 2: een strafslag en 3: je provisionele slag

Buiten de baan – Provisionele bal

Buiten de baan

Verloren – onspeelbaar

Bal verloren
Als je jouw bal verloren hebt mag je 5 minuten zoeken.
Vind je je bal niet terug, moet je teruggaan naar de plaats
waar je de vorige slag gedaan hebt
en tel je een strafslag bij.
Als je vermoedt na een slag dat je bal verloren kan zijn
speel je een provisionele bal (zie vorige blz).

Onspeelbare bal
Als je vindt dat jouw bal te moeilijk ligt (bvb achter een boom)
mag je hem onspeelbaar verklaren (niet in waterhindernis).
Je mag je bal met één strafslag
· ofwel droppen twee clublengtes van waar je bal ligt.
· ofwel achteruit droppen in een rechte lijn met de bal – vlag.
· ofwel teruggaan naar de plaats waar je je vorige slag deed.

Abnormale terreinsomstandigheden
Als je bal in of op een abnormale terreinsomstandigheid ligt
of je kunt je swing niet maken

‘dichtsbijzijnde punt zonder belemmering’
Dit is de plaats
zo dicht mogelijk bij de bal
waar je geen hinder meer hebt
niet dichter bij de vlag.

Palen met groene doppen

Ecologische Zone
Een Ecologische zone mag je nooit betreden!

Abnormale terr. – Ecozone

dan mag je droppen zonder straf binnen 1 clublengte van het

Fairway – Rough

Herstel steeds je plag!

Vast obstakel
Als je bal naast een vast obstakel ligt
of je kunt door het vast obstakel je swing niet maken
dan mag je droppen zonder straf binnen 1 clublengte van

het ‘dichtsbijzijnde punt zonder belemmering’.
Dit is de plaats
zo dicht mogelijk bij de bal
waar je geen hinder meer hebt van het ontweken obstakel
niet dichter bij de vlag.

Losse obstakels
mag je wegnemen.
Als je bal hierdoor verrolt mag je die zonder straf terugleggen.

Losse natuurlijke voorwerpen
mag je wegnemen.
Let op, als je bal hierdoor beweegt heb je 1 strafslag en
moet je je bal terugplaatsen.

In de bunker mag je met je club vóór je slag
het zand niet aanraken!

Los natuurlijk voorwerp in bunker
mag je NIET wegnemen.
Als je dit toch doet krijg je 2 strafslagen !

Abnormale terreinsomstandigheden
in bunker
Als je bal in of op een abnormale terreinsomstandigheid ligt
dan mag je droppen zonder straf binnen 1 clublengte van

het ‘dichtsbijzijnde punt zonder belemmering’
maar in de bunker!

Dit is de plaats
zo dicht mogelijk bij de bal
waar je geen hinder meer hebt
niet dichter bij de vlag.
Je mag ook met 1 strafslag droppen buiten de bunker
achteruit in de lijn van de bal – vlag.
(bvb als de bunker vol staat met tijdelijk water)

Bunker

of je kunt je swing niet maken

Waterhindernis

In de waterhindernis mag je met je club vóór je slag
de grond en het water niet aanraken!

Waterhindernis


Gele palen

Als je bal op de lijn tussen/of voorbij de gele palen ligt
dan mag je
1. de bal spelen waar hij ligt
(bvb als de waterhindernis droog is)
2. met 1 strafslag opnieuw spelen
van de plaats waar je je vorige slag gedaan hebt.
3. met 1 strafslag droppen achteruit in lijn met de vlag
en de plaats waar je bal in de waterhindernis gegaan is.

Laterale waterhindernis


Rode palen

Als je bal op de lijn tussen/ of voorbij de rode palen ligt
mag je hetzelfde doen als bij gele palen
maar ook :

5. met 1 strafslag aan de overkant droppen
binnen twee clublengtes

Waterhindernis

4. met 1 strafslag droppen binnen twee clublengtes
vanaf de plaats waar je bal
in de waterhindernis gegaan is.

Green

De Green
Zet je kar/tas in de richting van de volgende hole.
Markeer steeds je bal.
Herstel pitchmarks.
Stap nooit op je puttinglijn of die van je medespelers!
Bewaak de vlag voor je medespelers.
Verlaat na de laatste bal zo snel mogelijk de green.
Scores schrijf je op aan de volgende teebox.
Op de green moet je plaatsen ipv droppen bij het toepassen
van de regels.
De vlag steeds bewaken en terugzetten zonder de cup te beschadigen!
Als je vanop de green een bal speelt
die een andere bal op de green raakt
krijg je 2 strafslagen in strokeplay!
Vraag daarom steeds aan je medespelers om te markeren!
Leg de vlag steeds ver genoeg,
als je de vlag raakt krijg je twee strafslagen!

Na de laatste hole bedank je iedereen en geef je een hand.
Bij een wedstrijd de scorekaarten controleren
(die voor wie je gemarkeerd hebt
en die van jezelf!)
en zo snel mogelijk binnenbrengen!
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Na het spel

Formule:

Craenendam 5, 9185 Wachtebeke · tel. 09 342 42 79 · fax 09 342 42 84 · golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

Golf Puyenbroeck

Wedstrijd:

contact
Golf Puyenbroeck
Craenendam 5, 9185 Wachtebeke
09 342 42 79 / 76
golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
openingsuren vindt u terug op de website
www.puyenbroeck.be/algemeen-en-praktisch/bezoekers#golf

