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We hebben een prachtige golfbaan, die niet alleen golftechnisch goed in elkaar steekt, maar ook op het 

gebied van flora & fauna hele leuke reacties oproept. De Flora- en fauna commissie is erg actief op dat 

gebied, maar dat heeft regeltechnisch soms ook een keerzijde. De goede samenwerking tussen deze 

commissie en de Regel- en handicapcommissie lost een eventueel probleem al snel op. 

Zo staat er een artikel op de website over de aanpassing achter de green van hole 9 waar het 

natuurgebied nu regeltechnisch tot een verboden speelzone in een hindernis is verklaard (GKM). Je ziet 

dat er met wat meedenken voor alles een oplossing is. 

Een ander punt betreft de takkenbossen en opgestapelde stammetjes in of langs bos(randen). Op een 

aantal plekken ligt dit materiaal om de flora maar vooral de fauna meer kans te geven zich te 

ontwikkelen. Spelers willen natuurlijk graag dat 

ze deze natuurlijke obstakels zonder straf 

mogen ontwijken, maar zo simpel is dat niet. 

Om het tot een vast obstakel te kunnen maken 

zal er toch echt sprake moeten zijn van een 

(kunstmatige) constructie (de takken moeten 

onderling bevestigd zijn tot één geheel) en 

rondom worden omgeven door palen die de 

takken of boomstammen op hun plaats houden. 

Een andere keuze (zoals tot GUR verklaren) zou 

de speler onterecht voordeel geven ten opzichte 

van andere spelers die ook op een lastige positie 

in het bos liggen. Daarom zijn alle takkenbossen 

en opgestapelde stammetjes integraal onderdeel van de baan en mogen niet zonder straf worden 

ontweken. De speler moet de bal spelen zoals die ligt of onspeelbaar verklaren. Takken of 

boomstammetjes verwijderen kan ook (het zijn immers losse natuurlijke voorwerpen), maar dan loop je 

het grote risico dat de bal beweegt met één strafslag als gevolg.  

De gevlochten takkenrils en de langs afslagplaatsen en sommige bossages (b.v. tussen 6 en 7) geplaatste 

afscheidingen van snoeihout voldoen wel aan de eis van een kunstmatige constructie. Dat zijn vaste 

obstakels en mogen dus cfm Regel 16.1 worden ontweken. 

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