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Het gebied rechts van de fairway van hole 15, achter de green van hole 16 en rechts van de fairway van 

hole 17 is het gebied dat velen zullen kennen als de plaats waar elk jaar een paar broedende zwanen 

tussen het riet kan worden gezien. Niet alleen zwanen hechten aan dit gebied. Ook andere dieren vinden 

hier hun schuilplaats. 

Het gebied is een mooie combinatie van water met een drassige, traag aflopende oever en wat hogere 

droge stukken. Een ideaal gebied voor amfibieën, reptielen, 

vogels en veel soorten insecten waaronder unieke libellen. Een 

grote variatie aan planten zal hier ontluiken. De in dit gebied 

opgehangen vogelkastjes worden al goed benut. Ook zullen er 

dit jaar voor het eerst ook vleermuizenkasten worden 

opgehangen. Het hele jaar, maar ook specifiek in de winter 

zullen in de speciaal aangelegde bakken vele soorten dieren 

voldoende bescherming vinden. Het gebied zal nog wel enkele 

jaren onderhoud nodig hebben, voordat grondverschraling nog 

meer variatie in de flora zal bevorderen.  

Om de flora en 

fauna in dit gebied zo rustig mogelijk haar gang te kunnen 

laten gaan, is dit gebied nu benoemd tot een gebied met een 

kwetsbaar milieu (GKM). Net als aan het einde van hole 9, 

wordt dit gebied aangegeven met rode paaltjes met een 

groene kop. Regeltechnisch betreft het een verboden 

speelzone in een hindernis en het is niet toegestaan om je bal 

vanuit de verboden speelzone te spelen. Je moet, ook ter 

bescherming van het milieu, het gebied ook niet betreden, ook 

niet om een balletje eruit te halen! 

Wat mag/moet wel? 
Je moet de verboden speelzonde ontwijken conform regel 17.1e. Dat mag op de volgende manieren: 

1. Je mag – met één strafslag – een bal spelen vanaf de plek waar je je vorige slag hebt gedaan; 

2. Je mag – met één strafslag – een bal droppen binnen 1 stoklengte van een referentiepunt op de 

lijn gemeten vanaf de hole door het punt waar je bal de hindernis is gepasseerd; 

3. Je mag – met één strafslag – een bal droppen binnen twee stoklengten van het punt waar je bal de 

grens van de hindernis is gepasseerd, maar niet dichter bij de hole. 

Wat als je bal in het algemeen gebied ligt (en dus net niet in de hindernis) en je hebt last met je 

stand of je swing van de verboden speelzone? 
Dan zoek je het dichtstbijzijnde punt - niet dichter bij de hole - waar je geen last meer hebt van de 

verboden speelzone en drop je binnen 1 stoklengte een bal, zonder strafslag. Als dit niet mogelijk is,  moet 

je je bal onspeelbaar verklaren en heb je dezelfde 3 opties als hierboven, met dien verstande dat het punt 

waar je bal de hindernis is gepasseerd nu de plaats van de (onspeelbare) bal is. 

Mochten er vragen zijn: mail naar handicap@golfclubwelderen.nl  

 

Vanaf hoek hole 15/17 richting hole 16 

Vanaf eind hole 17 richting hole 15/16 
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