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NGF Wedstrijden 2022
Plaatselijke regels en wedstrijdvoorwaarden (sectie C2)
Op alle door de NGF georganiseerde wedstrijden zijn van toepassing:
 De R&A Rules of Golf en de NGF-wedstrijdvoorwaarden sectie A t/m H.
 Additionele plaatselijke regels die specifiek zijn voor de golfbaan waarop de
wedstrijd wordt gespeeld.
Secties A t/m H zijn terug te vinden op: https://www.golf.nl/reglementen.
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf tenzij anders
aangegeven.
C2-1 Overtreden van gedragsregels (R1.2 en sectie C1)
De volledige versie van de gedragsregels categorie A en B met voorbeelden is
vastgelegd in sectie C1 van de wedstrijdvoorwaarden.
Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsregels.
Straf voor overtredingen in categorie A:
 Diskwalificatie volgens Regel 1.2a en direct stoppen met de wedstrijd.
Categorie B: Overige overtredingen van gedragsregels.
Straf voor overtredingen in categorie B:
 Eerste overtreding wedstrijd: Waarschuwing.
 Tweede overtreding wedstrijd: Algemene straf.
 Derde overtreding wedstrijd: Diskwalificatie.
C2-2 Clubs
C2-2.1 Driver (R4.1a en Plaatselijke Regel G-1)
Iedere driver die door een speler wordt gebruikt om een slag mee te doen, moet
een aan de hand van “model” en “loft” te identificeren clubhoofd hebben, dat
vermeld staat op de huidige lijst van goedgekeurde clubhoofden voor drivers,
uitgegeven door de R&A. (Zie op Randa.org “List of Conforming Driver Heads”).
Straf voor het doen van een slag met een club die niet vermeld staat op de
huidige lijst in overtreding van deze plaatselijke regel: Diskwalificatie.
C2-2.2 Beschadigde club (R4.1b en Plaatselijke Regel G-9)
Een club die gebroken of ernstig beschadigd is door de speler of zijn caddie mag,
behalve als dit het gevolg is van misbruik, door elke club vervangen worden
volgens Regel 4.1b(4).
Straf: Zie Regel 4.1b
C2-3 Bal (R4.2a en Plaatselijke Regel G-3)
Iedere bal die gebruikt wordt bij het doen van een slag moet vermeld staan op de
huidige lijst van goedgekeurde golfballen, zoals gepubliceerd door de R&A. (Zie op
Randa.org “List of Conforming Golf Balls”).
Straf voor het doen van een slag met een bal die niet vermeld staat op de huidige
lijst in overtreding van deze plaatselijke regel: Diskwalificatie.
C2-4 Vervoer (R4.3 en Plaatselijke Regel G-6)
Tijdens een ronde, mag een speler of caddie geen gebruik maken van
gemotoriseerd vervoer, behalve als dit is toegestaan, of achteraf is goedgekeurd,
door de Commissie. Voor een speler die een slag gaat doen, of heeft gedaan, onder
de procedure van slag en afstand, is het altijd toegestaan om gebruik te maken van
gemotoriseerd vervoer.
De speler krijgt de algemene straf voor iedere hole waar deze plaatselijke regel is
overtreden. Als de overtreding tussen twee holes plaatsvindt, geldt de straf op de
volgende hole.
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C2-5 Onnodig ophouden van het spel (R5.6)
C2-5.1 Voorbeelden onnodig ophouden van het spel (R5.6a)
De straf volgens Regel 5.6a kan worden opgelegd als een speler bijvoorbeeld:
 Na 3 minuten zoeken niet meteen met een provisionele bal verder kan spelen
terwijl de omgeving van de originele bal dit wel vereist.
 Naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is.
 Voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd stopt om te voorzien in
zijn/haar persoonlijke behoeften.
 Meer dan een paar minuten de tijd neemt voor het zoeken en ophalen van een
verloren club.
C2-5.2 Vlot speeltempo (R5.6b en Plaatselijke Regel K-2)
Maximum toegestane tijd.
De maximum toegestane tijd is de maximale tijd die de Commissie voor een groep
nodig acht om een ronde te spelen. Dit wordt uitgedrukt in een tijd per slag, een
tijd per hole en een totale tijd, die ook de tijd die nodig is voor zoeken, rulings,
lopen tussen de holes, etc. omvat.
De volgende procedure geldt alleen voor groepen die “uit positie” zijn.
Definitie van “Uit Positie”:
De groep die als eerste start en iedere groep die als eerste start achter een
starters gap is “uit positie” als, op enig moment tijdens de ronde, de opgetelde
speeltijd van de groep, de toegestane tijd voor de gespeelde holes overschrijdt.
Iedere volgende groep wordt geacht uit positie te zijn als de groep meer dan een
startinterval achterligt ten opzichte van de groep ervoor.
Noot: Bij het besluit om een groep die uit positie is op de klok te zetten wordt
mild omgegaan met een groep die niet de opgetelde speeltijd voor de gespeelde
holes heeft overschreden.
Procedure als een groep uit positie is:
I. Een groep die uit positie is krijgt een officiële waarschuwing om het
speeltempo te verhogen.
II. Lukt het een groep niet om terug in positie te komen kan besloten worden
elke speler in de groep op de klok te zetten. Als besloten is om een groep op
de klok te zetten, zal iedere speler in de groep individueel geklokt worden en
een referee zal iedere speler in de groep informeren dat zij “uit positie” zijn
en geklokt worden.
III. De maximale tijd die is toegestaan voor een slag is 40 seconden en 10
seconden extra voor de speler die eerst speelt bij:
 een slag op een par-3 hole;
 een tweede slag op een par 4;
 een derde slag op een par 5 hole;
 een slag nabij de putting green; en
 een slag op de putting green.
Het klokken start op het moment dat de speler genoeg tijd heeft gehad om
zijn bal te bereiken, het zijn beurt is om te spelen en hij kan spelen zonder
verstoring of afleiding. De tijd die de speler neemt om de afstand te bepalen
en een club te kiezen telt mee in de tijd voor de volgende slag. Op de green
start het klokken wanneer een speler voldoende tijd heeft gehad om de bal
op te nemen, schoon te maken en terug te plaatsen, schade aan de green
op de speellijn te repareren en losse natuurlijke voorwerpen op de speellijn
te verwijderen. Tijd die wordt besteed aan het bepalen van de speellijn telt
mee in de tijd voor de volgende slag.
IV. Het klokken van spelers eindigt wanneer de groep weer terug in positie is en
spelers zullen hierover geïnformeerd worden.
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Noot: In sommige omstandigheden kan een individuele speler of kunnen twee
spelers in een groep van 3 op de klok gezet worden in plaats van de gehele groep.
Straf voor overtreding van deze plaatselijke regel:
Tijdsoverschrijdingen en opgelegde straffen gaan in strokeplay mee naar volgende
rondes totdat de wedstrijd is beëindigd. In matchplay worden
tijdsoverschrijdingen alleen meegenomen in een specifieke match van 18 of 36
holes.
 Straf voor de eerste tijdsoverschrijding: Waarschuwing.
 Straf voor de tweede tijdsoverschrijding: Eén strafslag.
 Straf voor de derde tijdsoverschrijding: Additioneel algemene straf.
 Straf voor vier tijdsoverschrijdingen: Diskwalificatie.
Buitengewoon veel tijd voor een slag.
Als door een referee wordt geconstateerd dat een speler meer dan 120 seconden
tijd neemt voor een slag, zal de speler van deze buitengewone tijd, middels een
officiële waarschuwing en het verzoek het speeltempo te versnellen, op de hoogte
worden gebracht. Ook wordt de speler medegedeeld dat hij/zij op elk willekeurig
moment geklokt kan worden, ook als de groep niet uit positie is.
C2-6 Oefenen (R5.2b en Plaatselijke Regel I-1.1)
Strokeplay: Regel 5.2b is als volgt aangepast: een speler mag voor of tussen
rondes niet oefenen op de wedstrijdbaan. Uitzondering: Oefenfaciliteiten mogen
door de speler voor of tussen rondes gebruikt worden om te oefenen.
Straf voor overtreding van deze plaatselijke regel:
 Eerste overtreding: Algemene straf (opgelegd op de eerste hole die de speler
speelt).
 Tweede overtreding: Diskwalificatie.
C2-7 Onderbreking van het spel (R5.7b en Plaatselijke Regel J-1)
Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt aangegeven
door een aanhoudende toon van een sirene/hoorn. Alle andere onderbrekingen
worden aangegeven met drie opeenvolgende tonen van een sirene/hoorn. In alle
gevallen wordt het hervatten van het spel aangegeven door middel van twee korte
tonen van een sirene/hoorn.
Straf voor overtreding Regel 5.7b: Diskwalificatie.
C2-8 Caddie bij junior toernooien (R10.3 en Plaatselijke Regel H-1.2)
Regel 10.3 is als volgt aangepast: Het is voor een speler niet toegestaan een caddie
te hebben gedurende een speelronde van een junior wedstrijd. Uitzondering: Bij
nationale juniorkampioenschappen is een caddie toegestaan die aan de
leeftijdsvoorwaarde van de wedstrijd voldoet.
De speler krijgt de algemene straf voor iedere hole waarop hij/zij door een caddie
(of door een caddie die niet voldoet aan leeftijdsvoorwaarde) wordt geholpen. Als
de overtreding plaatsvindt tussen twee holes, dan krijgt de speler de algemene
straf op de volgende hole.
C2-9 Abnormale baan omstandigheden (R16) en hindernissen (R17)
C2-9.1 Grond in bewerking
a) Grond in bewerking is elk gebied dat is omgeven door blauwe palen en/of door
blauwe of witte lijnen.
b) Mierenhopen (Plaatselijke Regel F-11): Grote of harde mierenhopen op de baan
zijn, naar keuze van de speler, losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden
verwijderd volgens Regel 15.1, of grond in bewerking waarvan ontwijken is
toegestaan volgens Regel 16.1.
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c) Naden van graszoden (Plaatselijke Regel F-7): Als de bal van een speler op of
tegen een naad van graszoden ligt of als de naad een belemmering vormt voor
de ruimte van de voorgenomen swing van de speler:
 Bal in het algemene gebied. De speler mag de belemmering ontwijken
volgens Regel 16.1b.
 Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel
16.1d.
Maar er is geen sprake van een belemmering als de naad alleen een
belemmering vormt voor de stand van de speler. Alle naden in het gebied waar
graszoden zijn gelegd worden beschouwd als dezelfde naad. Dit betekent dat
als een speler last heeft van een belemmering door een naad na het droppen
van de bal, de speler moet handelen volgens Regel 14.3c (2) zelfs als de bal
binnen een clublengte van het referentiepunt tot stilstand is gekomen.
d) Geverfde markeringen (Plaatselijke Regel F-21.1): Geverfde lijnen of stippen op
de green of in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager worden
beschouwd als grond in bewerking waarvan ontwijken zonder straf is
toegestaan volgens Regel 16.1. Maar er is geen sprake van een belemmering
als de stippen of lijnen alleen een belemmering vormen voor de stand van de
speler.
e) Gaten gegraven door dieren (Plaatselijke Regel F-6): Regel 16.1 is als volgt
aangepast: Er is geen sprake van een belemmering door een gat gegraven
door een dier als deze alleen een belemmering vormt voor de stand van de
speler.
f) Dierenschade (Plaatselijke Regel F-10): Gebieden met schade veroorzaakt door
vogels, zwijnen, of dassen worden beschouwd als grond in bewerking waarvan
ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1. Maar er is geen
sprake van een belemmering als de dierenschade alleen een belemmering
vormt voor de stand van de speler.
C2-9.2 Vaste obstakels
a) Vaste obstakel op of dicht bij de green (Plaatselijke Regel F-5): Deze regel is
alleen van toepassing als de bal en het obstakel zich beide in een gedeelte van
het algemene gebied bevinden dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager. In
aanvulling op belemmeringen zoals omschreven in Regel 16-1a, als een bal in
het algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast
obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten
van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt. De speler mag de
belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. (Uitzondering: Een vast
obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die
duidelijk onredelijk is.)
b) Integrale delen van de baan: Onderstaande voorwerpen en constructies zijn
integraal deel van de baan, waarbij ontwijken zonder straf niet is toegestaan:
 Kunstmatige muren/damwanden, dampalen die de grens vormen van een
hindernis.
 Draden, kabels, kunstmatige omhulsels en overige objecten die om een
boom heen zitten.
C2-9.3 Ingebedde bal in bunkerwand (R16.3 en Plaatselijke Regel F-2.2)
Regel 16.3 is als volgt aangepast: Ontwijken zonder strafslag is niet toegestaan
als een bal is ingebed in gestapelde graszoden of een aarden wand boven een
bunker.
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C2-9.4 Droppingzone (DZ)
Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
a) Voor een abnormale baanomstandigheid (R16 en Plaatselijke Regel E-1.2): Als
een droppingzone beschikbaar is voor een abnormale baanomstandigheid, is dit
een extra mogelijkheid zonder straf om de abnormale baanomstandigheid te
ontwijken.
b) Voor een hindernis (R17 en Plaatselijke Regel E-1.1): Als een droppingzone
beschikbaar is voor een hindernis, is dit een extra mogelijkheid met bijtelling
van één strafslag om de hindernis te ontwijken.
C2-10 Slag op green telt niet (R11.1b en Plaatselijke Regel D-7)
De uitzondering 2 op Regel 11.1b is van toepassing, behalve wanneer een bal
gespeeld op de green per ongeluk in aanraking komt met:
 de speler,
 de club waarmee de speler de slag heeft gedaan of
 een dier dat is gedefinieerd als een los natuurlijk voorwerp (dus wormen,
insecten en soortgelijke dieren die eenvoudig kunnen worden verwijderd).
In dat geval telt de slag en moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.
C2-11 Bal gespeeld van buiten dropzone bij gebruik maken van optie om
recht naar achteren te ontwijken (R14.3 en Plaatselijke Regel E-12)
Een speler krijgt geen extra straf als hij gebruikmaakt van de optie om recht naar
achteren te ontwijken en daarbij een bal speelt die tot stilstand kwam buiten de
dropzone, maar die wel ín de dropzone was gedropt volgens de van toepassing
zijnde regel (Regel 16.1c(2), 17.1d (2), 19.2b of 19.3b), én waarbij de gespeelde
bal binnen één clublengte lag vanwaar de bal de grond raakte na de drop.
Deze vrijstelling van straf geldt ook als de bal is gespeeld van een punt dichter bij
de hole dan het referentiepunt (maar niet van dichter bij de hole dan de plek van
de oorspronkelijke bal of het punt waar deze het laatst de grens van de hindernis
heeft gekruist).
Deze plaatselijke regel verandert niets aan de procedure voor het recht naar
achteren ontwijken volgens de van toepassing zijnde regel. Dit betekent dat het
referentiepunt en dropzone niet zijn veranderd door deze plaatselijke regel en dat
Regel 14.3c(2) kan worden toegepast door een speler die zijn bal op de juiste wijze
dropt en deze buiten de dropzone terecht komt, ongeacht of dit bij de eerste of
tweede drop gebeurt.

