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   TERNESSE GCC Hard Card 
Lokale Regels en 

Wedstrijdcondities 2022 
 

I. Plaatselijke Regels 
De volgende Plaatselijke Regels, eventueel aangevuld met Tijdelijke Regels vermeld op de scorekaarten en/of ad valvas 
aan het onthaal of op het bord aan de afslag van hole 1, zijn van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door 
Ternesse GCC. 
Tenzij anders vermeld is de straf voor een overtreding van een Lokale Regel de “Algemene Straf” (verlies van de hole in 
matchplay of 2 strafslagen in stroke play). 
 

1. Buiten de Baan – OOB (R 18.2) 
Voorbij omheiningen of witte palen die de grens van de baan aanduiden. 
Inwendige OOB voor zover als aangegeven door witte palen: 

• hole Executive 9, bij het spelen van hole Executive 1 
Witte palen, die geen OOB definiëren bij het spelen van een hole, zijn vaste obstakels. 

Noot: Een bal is buiten de baan wanneer hij geheel buiten de baan ligt. 
 
Opmerking: De alternatieve optie om met 2 strafslagen een bal te droppen in de zone tussen het punt waar de bal buiten 
de baan is gegaan en de rand van de fairway is NIET van toepassing (Model Lokale Regel E-5). 
 

2. Strafgebieden (R 17) 
• Strafgebieden worden gemarkeerd met gele of rode palen, tegels of lijnen. Wanneer tegels of lijnen gebruikt 

worden om een strafgebied aan te geven, duiden de palen indicatief het strafgebied aan, maar hebben ze geen 
andere betekenis.  

• Hole 1, 7, 8 en 17: Indien een bal in het strafgebied ligt of indien een niet gevonden bal praktisch zeker in het 
strafgebied ligt, is de droppingzone een additionele optie om uit te wijken met één strafslag. 
Noot: Een droppingzone voor een strafgebied is een ‘uitwijkgebied’. De bal moet gedropt worden in en tot 
stilstand komen in het uitwijkgebied.  

• Hole 3, 12 en 14: Het strafgebied links van de fairway strekt zich oneindig uit. Bijgevolg wordt het gehele gebied 
achter de markering van het strafgebied beschouwd als in het strafgebied. 

• Hole 3 : Hole Executive 7, gemarkeerd door rode palen met groene top, tot oneindig, is een No Play Zone : 
spelen verboden. 

• De rough zones met lang gras (langer dan de lengte van een scorekaart) zijn ‘rode strafgebieden’.  
 

3. Abnormale terreinomstandigheden (inclusief vaste obstakels)  (R 16) 
3.1. Grond in bewerking – GUR 

• Gemarkeerd door witte lijnen of blauwe palen – spelen optioneel.  

• Gemarkeerd door blauwe lijnen of blauwe palen met groene top – No Play Zone : spelen verboden. 
Als de bal van de speler in een No Play Zone ligt, of als hij zijn stand moet innemen in een No Play Zone, 
MOET hij deze ontwijken volgens Regel 16.1f. 

• Alle greens op de 18 holes baan gemarkeerd door blauwe vlaggen zijn ‘verkeerde greens’- spelen verboden 
(R 13.1f). 

• De naden van graszoden in het Algemeen Gebied worden als GUR bepaald. De speler mag vrij uitwijken, 
conform Regel 16.1b, maar niet als enkel zijn stand belemmerd wordt. Dus, als de bal in de naad ligt of 
raakt, of als de naad van de graszode de voorgenomen swing belemmert, mag de speler, zonder straf, de 
bal opnemen en kuisen.  

• Drainagesleuven in het Algemeen Gebied worden als GUR bepaald. De speler mag vrij uitwijken, conform 
Regel 16.1b, maar niet als enkel zijn stand belemmerd wordt. 
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3.2. Bescherming van bomen 
Een boom met steunpaal is een No Play Zone.  
 
Als de bal buiten een strafgebied ligt, en hij ligt in of raakt zo’n boom of zo’n boom hindert de stand of de 
ruimte voor de voorgenomen swing van de speler, moet de speler zonder straf uitwijken volgens Regel 16.1f.  
Als de bal in een strafgebied ligt, en zo’n boom de stand of de ruimte voor de voorgenomen swing van de 
speler hindert, moet de speler uitwijken 

• met een strafslag buiten het strafgebied volgens R 17.1d, of  

• zonder straf volgens Regel 17.1e(2). 
 
Uitzondering: Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken indien  

• de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de boom, of 

• belemmering door de boom zich alleen zou voordoen bij een duidelijk onredelijke slag of een onnodig 
abnormale stand, swing of speelrichting. 
 

3.3. Ingebedde bal in “Algemeen Gebied” (R16.3) 
Een speler mag niet vrij uitwijken voor een ingebedde bal in een wasteland gebied. 
 
Noot: Een bal is “ingebed” wanneer hij in zijn eigen pitchmark ligt en een deel van de bal zich onder het niveau 
van de grond bevindt. Een bal hoeft niet noodzakelijk de aarde te raken om ingebed te zijn (bijv. gras, losse 
natuurlijke voorwerpen en dergelijke mogen zich tussen de bal en de aarde bevinden). 
 

3.4. Gat van een dier 
Er is geen belemmering als enkel de stand van de speler belemmerd wordt. 
 

3.5. Vaste Obstakels 
• Witte palen, die geen OOB definiëren bij het spelen van een hole, zijn vaste obstakels. 

• Tegels die een strafgebied markeren zijn vaste obstakels. Als de bal in het strafgebied ligt, mag de speler de 
belemmering door de tegel niet ontwijken. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt of handelen volgens 
Regel 17.1. 

• De zone met siergrassen tussen de afslagplaats van hole 10 en de green van hole 5 en het pad errond wordt 
beschouwd als één enkele abnormale baanconditie. 

• Alle afstandsaanduidingen zijn vaste obstakels. 

• Alle oranje paaltjes zijn vaste obstakels. 
 

4. "Wasteland” gebied.   
Het “wasteland” gebied  op hole 16  is geen bunker maar ‘Algemeen Gebied’. Een speler mag zijn club op de grond zetten 
of losse natuurlijke voorwerpen wegnemen, maar krijgt geen vrije drop voor een ingebedde bal in het zand. 
De speler dient al zijn sporen te wissen bij het verlaten van het gebied. 
 

5. Bal gespeeld van buiten het uitwijkgebied bij achteruit-op-de-lijn ontwijken  
Als achteruit-op-de-lijn ontweken wordt, en de gedropte bal dichter bij de hole rolt dan het referentiepunt (maar minder 
dan een clublengte van waar de bal eerst de grond raakte) en buiten het uitwijkgebied tot stilstand komt, heeft de speler 
de keuze om de bal opnieuw te droppen volgens R14.3c(2) of om de bal te spelen. De speler krijgt geen extra strafslagen 
als hij kiest om de bal te spelen. 
 

6. Vervangen van een gebroken of ernstig beschadigde club 
Een speler mag een club vervangen die door hem of zijn caddie bij normaal gebruik tijdens een ronde gebroken of ernstig 
beschadigd werd. De speler mag de beschadigde club vervangen door eender welke club en moet de beschadigde club 
onmiddellijk uit het spel halen. 
 

7. Gedragscode.   
Elke speler is verplicht te handelen volgens de Gedragscode. 
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II. Wedstrijdcondities 
De volgende Wedstrijdcondities, eventueel aangevuld met tijdelijke Condities vermeld op de scorekaarten en/of ad 
valvas aan het onthaal of op het bord aan de afslag van hole 1, zijn van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd 
door Ternesse GCC. 
 

1. Groepen. 
Leden van eenzelfde gezin in één groep dienen steeds vergezeld te worden van ten minste één marker die niet tot dat 
gezin behoort.  

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE CONDITIE: Diskwalificatie 
 

2. Onderbreken van het spel (R5.7).  
Als de Wedstrijdcommissie het spel bij bvb. slechte terreinomstandigheden of bij onweer stopzet of tijdelijk onderbreekt, 
moet het spel ONMIDDELLIJK onderbroken worden.  
Spelers die zich tussen het spelen van twee holes bevinden, mogen het spel niet hervatten voordat hiertoe terug 
toelating werd gegeven. Spelers die bezig zijn een hole te spelen, moeten het spel onmiddellijk onderbreken en mogen 
het spel pas hervatten als de commissie hiertoe opdracht heeft gegeven. 
Tenzij de Wedstrijdcommissie oordeelt dat er gerechtvaardigde omstandigheden zijn, wordt een speler die het spel niet 
onmiddellijk onderbreekt gediskwalificeerd.  
Het signaal om het spel stop te zetten is één aanhoudende toon van de sirene. De spelers markeren hun bal en 
verzamelen in het clubhuis. Na maximum 1 uur worden de deelnemers op de hoogte gebracht of de competitie gestaakt 
of opnieuw hernomen wordt. Bij hervatting krijgen de spelers 10 minuten tijd om hun plaats terug in te nemen waar het 
spel werd onderbroken. Een onderbroken toon van de sirene zal aangeven dat het spel effectief terug kan herbeginnen. 
Regel 5.7c beschrijft de handelwijze wanneer het spel wordt hervat. 
 

3. Oefenen tijdens een ronde (R5.5b).  
Een speler mag tussen twee holes geen putts of slagen oefenen op of bij de green van de hole die het laatst is gespeeld 
en hij mag de green van de laatst gespeelde hole niet testen door over de green te wrijven of er een bal over te rollen. 
 

STRAF VOOR HET OVERTREDEN VAN DE CONDITIE: 
Algemene straf op de volgende hole. 
In geval van een overtreding op de laatste hole krijgt de speler de straf op die hole. 

 

4. Call-on. 
Call-on is verplicht op de par 3 holes als het vermeld wordt op het marker-bord op de afslag. 
Een groep die op de afslag moet wachten omdat de voorgaande groep de putting green nog niet heeft verlaten start de 
Call-on procedure als ze op de green zijn aangekomen. Ze merken hun ballen, nemen ze op, gaan veilig opzij staan en 
doen teken naar de volgende groep om af te slaan. Als alle spelers van de 2de groep hebben afgeslagen, kan de 1ste 
groep het spel hervatten. Uiteraard vervalt de call-on procedure als de volgende groep niet op de afslag staat, en moet 
de groep op de putting green doorgaan met spelen. 
 

5. Gebruik van een mobiele telefoon.  
Het gebruik van een mobiele telefoon door een speler of een caddie op de golfbaan is niet aanbevolen. Echter, in geval 
van nood of gevaar (voor medische redenen, enz.) of om de Wedstrijdcommissie of Caddiemaster te contacteren  (pech 
met trolley of buggy,…), mag een mobiele telefoon uitzonderlijk gebruikt worden. In ieder geval zou een telefoon 
uitgeschakeld moeten zijn of in stille modus staan teneinde de andere spelers niet te storen. De telefoon mag 
ingeschakeld blijven voor discreet gebruik voor spelers met een medisch beroep én met wachtdienst en ook tijdens 
Men’s day wedstrijden. 
 

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE CONDITIE:  
Gebruik van een mobiele telefoon anders dan toegelaten in deze conditie, of storend voor andere spelers is een 
overtreding van de Gedragscode. 
Eerste overtreding : de speler moet zijn mobiele telefoon uitschakelen. 
Tweede overtreding : algemene straf. 
Bij volgende overtreding : diskwalificatie.  

 

6. Longest drive – Nearest to the pin.  
Voor een geldige ‘longest drive’ moet de bal op de fairway liggen van de betreffende hole. Winnaar is diegene van wie de 
bal na de eerste slag het verst van de afslagplaats tot stilstand is gekomen. 



Hard Card 09-06-2022 Pagina 4 
 

Voor een geldige ‘nearest to the pin’ of ‘leary’ mag de bal naast de green liggen, maar niet in een strafgebied of bunker. 
Winnaar is diegene van wie de bal resp. na de eerste of tweede slag het dichtst bij of in de hole ligt. 
 

7. Caddie (R10.3).  
Een speler mag geen golfprofessional als caddie hebben tijdens de wedstrijden. 
Een junior (*) mag enkel een junior (*) als caddie hebben tijdens juniorwedstrijden. 
* Junior = tot en met het kalenderjaar waarin hij 18 jaar wordt. 
 

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE CONDITIE: 
Algemene straf voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond 
In geval van een overtreding tussen twee holes geldt de straf op de volgende hole. 

 

8. Inleveren van de Scorekaart. 
Een scorekaart is beschouwd als ‘ingeleverd’ als ze in de wedstrijdbus is gedeponeerd, aan het onthaal werd overhandigd 
of digitaal werd ingevoerd door de speler. 
Noot: Het is aanbevolen dat een speler al zijn scorekaarten  inlevert om een correcte Handicap Index te berekenen.  
 

9. Resultaat. 
Indien niet iedereen op hole 1 start blijft de volgorde van de holes 1 tot 18 voor de berekening van het resultaat. 
In geval van gelijk resultaat in Strokeplay en Stableford wedstrijden wordt de rangschikking bepaald op basis van de 
beste score voor de laatste 9, 6, 3 en ten slotte de 18de hole.  
Als op deze manier nog geen winnaar kan worden bepaald, wordt beslist bij lottrekking. 
 
 
 
 


