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Op dit moment zijn er drie verboden speelzones ingesteld op de golfbaan. De eerste is een wisselende 
verboden speelzone als gevolg van de verplaatsbare schapenweides. De tweede is het gebied achter de 
green van hole 9 als gevolg van het gebied met een kwetsbaar milieu dat daar ligt. De derde is het gebied 
tussen hole 15, 16 en 17. De R&H-commissie krijgt regelmatig vragen over het juist toepassen van de 
regels die voor deze verboden speelzones zijn ingesteld. 

Schapenweides 

De plaatselijke regel (zie het ledenportaal of het publicatiebord) luidt: 

Wat betekent dit in een praktische situatie, bijvoorbeeld bij het eerste bosschage bij hole 2? Stel dat de 
afslag bij punt A praktisch zeker de schapenweide ingaat en de bal is niet te zien (je kunt alleen maar 
kijken of je die toevallig ziet liggen want je mag de verboden speelzone niet betreden!). In dat geval mag 
je de abnormale baanomstandigheid (want dat is de verboden speelzone) volgens regel 16.1e zonder 
straf ontwijken. Omdat de verboden speelzone zich tot één stoklengte uitstrekt, wordt het referentiepunt 
dan Punt A plus 1 stoklengte niet dichterbij de 
hole. Vanaf daar bepaal je de dropzone, dropt ’n 
bal en speel je verder.  

Het kan ook gebeuren dat je bal praktisch zeker bij 
punt A het bos ingaat, maar uiteindelijk bij punt B 
voor iedereen zichtbaar komt te liggen. Zo 
zichtbaar dat je de bal op afstand kunt 
identificeren (aan de hand van je aangebrachte 
merkteken) als jouw bal. In dat geval wordt je 
referentiepunt het dichtstbijzijnde punt zonder 
belemmering, d.w.z. 1 stoklengte buiten de 
afrastering en niet dichterbij de hole. De dropzone 
bepaal je vervolgens weer met een stoklengte. Je 
kan ook hier dus maximaal 2 stoklengten buiten de 
afrastering liggen. 

Overigens geldt in deze situatie ook dat als de bal bij punt A praktisch zeker de verboden speelzone 
ingaat en je niet praktisch zeker hebt kunnen vaststellen dat de bal out of bounds is gegaan, de bal in de 
verboden speelzone ligt. 

GKM-gebied hole 9 

Het gebied achter de green van hole 9 is een verboden speelzone in een hindernis. Ook hier is het niet 
toegestaan om je bal vanuit de verboden speelzone te spelen (regel 2.4). Je moet, ook ter bescherming 
van het milieu, het gebied ook niet betreden, ook niet om een balletje eruit te halen! 

Het is niet toegestaan het door een verplaatsbare schrikdraadafrastering gemarkeerde gebied voor 
grazende schapen (met of zonder schapen binnen de afrastering) te betreden. 

Dit gebied is een verboden speelzone die moet worden beschouwd als een abnormale 
baanomstandigheid. De verboden speelzone strekt zich uit tot 1 clublengte buiten de afrastering. 
Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken 
volgens Regel 16-1f. 
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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 treedt regel 16.1f(2) in werking en heb je de keuze uit óf een vrije drop cfm regel 16.1b of je kunt je 
bal onspeelbaar verklaren (met één strafslag) cfm regel 19. 

Ook hier een praktische situatie toegelicht. Stel dat 
je een pitch van 80 meter topt waardoor de bal bij 
punt A het GKM ingaat. Wat betekent dat voor de 
opties? 

Optie 1 kan natuurlijk, maar optie 2 is niet 
uitvoerbaar omdat je dan out of bounds moet gaan 
om de lijn tussen de hole en punt A te vormen. 

Optie 3 is wel uitvoerbaar zoals de situatieschets 
aangeeft. Het blauwe gebied wordt gevormd door 
de twee stoklengten en de grens van het GKM, 
waarin je ’n bal met één strafslag kunt droppen. De 
regels staan het ook toe dat, mocht je na je drop 
last met je stand of swing hebben van de verboden speelzone, je een dichtstbijzijnd punt mag opzoeken 
waar je die last niet hebt (uiteraard niet dichterbij de hole). Vanaf dat referentiepunt bepaal je de 
dropzone waarna je zonder (extra) strafslag mag droppen. 

Een gelijke procedure geldt voor het GKM bij hole 15, 16 en 17. 

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