
 

 

 

Wijzigingen in de baan op Golfbaan Tespelduyn per 11 mei 2020 

Ter verbetering van het speelplezier en verhoging van de speelsnelheid voeren wij per 11 mei een 

aantal wijzigen door in de baan. Het betreft met name gewijzigde markeringen in de baan, dit 

ingegeven doordat de oude situatie voor sommige golfers onduidelijk was. 
 

Van geel naar rood 

Tot nu toe gele hindernissen zullen vaak rood van kleur worden. Dat is in het voordeel van de speler. 

Die speler krijgt er een extra optie bij in de keuze waar hij/zij een vervangende bal mag droppen. 

Immers, bij gele hindernissen mag een bal alleen gedropt worden “in lijn met de vlag” naar achter of 
terug naar de plaats waarvan de oorspronkelijke bal werd gespeeld. Bij een rode hindernis mag een 

bal ook worden gedropt binnen twee stoklengten van de plaats waar de oorspronkelijke bal de grens 

van de hindernis het laatst passeerde. Zoals gezegd … een extra oplossing voor de speler die de bal in 
een rode hindernis slaat. Sommige hindernissen zijn aan de ene kant rood gemarkeerd en aan de 

andere kant geel. Welke regel moet ik dan toepassen bij het droppen? Dat is eenvoudig. De kleur van 

de kant waar uw bal het laatst de grens van de hindernis heeft gepasseerd is bepalend. Geel: in lijn 

met de vlag zover als u wilt naar achteren. Rood: in lijn met de vlag enz., plus binnen 2 stoklengten 

vanaf het punt waar uw bal de hindernisgrens passeerde. 
 

Wijzigingen per hole 

• Hole 2 en 11: Dropping zone is verplaatst naar de rechter zijde van de fairway. 

• Hole 3, 4 en 12: Heeft u uw bal buiten-de-baan (out-of-bounds) gespeeld, dan heeft u op 

deze hole nu wel mogelijkheid om gebruik te maken van de nieuwe plaatselijke regel om uw 

bal ter hoogte van de plaats van verlies te droppen (maar wel met 2 strafslagen). U hoeft dus 

niet meer terug naar de plaats van waar u de oorspronkelijke bal hebt gespeeld. 

• Hole 5 en 14: Dropping zone rechts achter green is vervallen. Linksvoor is wel dropping zone. 

• Hole 6 en 15: De buiten-de-baan grens links is verplaatst naar de binnenkant van het water 

i.p.v. de buitenkant tegen het fietspad. 

De houtwal in het bos rechts is buiten-de-baan. Heeft u uw bal buiten-de-baan (out-of-

bounds) gespeeld, dan heeft u op deze hole nu wel mogelijkheid om gebruik te maken van de 

nieuwe plaatselijke regel om uw bal ter hoogte van de plaats van verlies te droppen (maar 

wel met 2 strafslagen). U hoeft dus niet meer terug naar de plaats van waar u de 

oorspronkelijke bal hebt gespeeld. 

 

• Hole 7, 8 en 9 en 16,17 en 18: Heeft u uw bal buiten-de-baan (out-of-bounds) gespeeld, dan 

heeft u op deze hole nu wel mogelijkheid om gebruik te maken van de nieuwe plaatselijke 

regel om uw bal ter hoogte van de plaats van verlies te droppen (maar wel met 2 

strafslagen). U hoeft dus niet meer terug naar de plaats van waar u de oorspronkelijke bal 

hebt gespeeld. 

• Hole 13: Hier is een nieuwe lokale regel van toepassing; Indien u rond de green buiten de 

baan speelt, dan moet u droppen in de dropping zone links voor de green met 2 strafslagen. 

• Parkhole 1: Links en achter de green (het bos) wordt buiten de baan, vanaf de tee heeft u 

duidelijk zicht of de bal buiten de baan gegaan is of niet. In dat geval moet u droppen in de 

dropping zone links voor de green met 2 strafslagen, conform regel 18.2 

• Parkhole 3: De buiten-de-baan grens links is verplaatst naar de binnenkant van het water 

i.p.v. de buitenkant tegen de oprijlaan. 

NB: Wij maken de oude voorraad scorekaarten op. Bovenstaande regels gaan boven de op de 

scorekaart vermelde plaatselijke regels! 


