
 

 

Winter- Regels & Mededelingen 
(vanaf 18 oktober 2022 tot uiterlijk 30 april 2023) 

 

 Voordat u gaat spelen of oefenen graag (verplicht) melden bij receptie/bar. Bekijk daar ook het 
Entreebord met alle aanwijzingen van de dag voor de baan; 
 

 Het kan voorkomen dat trolleys en buggy’s niet zijn toegestaan in de baan. Dit kan op elk tijdsstip worden 
besloten i.v.m. behoud v/d baan. Vraag vóór u gaat spelen bij de receptie/bar hoe de situatie is; 
 

 Verboden speelzone hebben een blauw/groene paal als markering; 
 

‼ Vanaf 1 november 2022 Paden, of delen van paden, verhard met steenachtig materiaal, moeten 
ontweken worden (R16.1) Let op: 
Normaal geeft deze regel een keuze. Een speler mag van het pad spelen als hij/zij denkt dat een drop niets oplevert. Je moet 
binnen deze regel de situatie volledig ontwijken dus met je slag na de ‘free drop’ mag je niet op het verharde pad staan. 

 

 Greens > er zijn momenten en dagen dat er op wintergreens gespeeld wordt. Dit heeft te maken met het 
feit dat zomergreens o.a. door vorst niet bespeeld mogen worden. Het is zelfs ten strengste verboden de 
zomergreens te betreden als er op wintergreens gespeeld wordt. Het toch betreden kan onherstelbare 
schade opleveren aan de zomergreens. Dus ook niet even gauw uw bal pakken. De zomergreens zijn dan 
een verboden speel- & loopzone; 
 

 Er zijn winter-afslagplaatsen gecreëerd. Let op! U dient uw bal vanaf deze matten af te slaan. Ernaast 
afslaan is ten strengste verboden en tegen de (qualifying) regels. U speelt dan van de verkeerde plek! 
Er wordt hier regelmatig op gecontroleerd.  
 

 Omdat gras niet meer groeit zijn de zomer afslagplaatsen gesloten. Dit is in de winterperiode GUR 
(blauwe palen). Deze afslagplaatsen dus NIET belopen, het betreft een verboden speelzone.  
Ontwijken doet u volgens regel 16-1f; 
 

 Het kan deze winter ook voorkomen dat de green van hole 6 er uit ligt i.v.m. behoud van de green. Er is 
dan een tijdelijke (winter)green. Vraag voordat u gaat spelen bij de receptie/bar hoe de situatie is. 
Desondanks blijft de baan qualifying;  
 

 Er is in samenwerking met de NGF een Winterrating vastgesteld omdat door de winterafslag plaatsen 
andere afstanden worden gespeeld. Ook met deze rating is de baan het hele winterseizoen door qualifying 
mits de zomergreens open zijn. Zie voor de (winter)tabel het informatiebord op hole 1;  
 

 In de periode 18 oktober 2022 t/m uiterlijk 30 april 2023 mág u de bal plaatsen op de fairway. Volgorde 
van handelen > plek van bal markeren > bal oprapen > bal schoonmaken > bal terugplaatsen binnen een 
scorekaart lengte maar níet dicht naar de hole. 
 
 
Wij hopen op uw begrip en wensen u veel speelplezier! Dank voor uw medewerking! 
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