
Aanpassingen golfregels Golfbaan Kralingen 

Teneinde het golfspel zo aangenaam mogelijk te laten verlopen voor alle spelers hebben er een paar 

belangrijke aanpassingen plaatsgevonden in de reglementen en local rules van de golfbaan. 

Deze aanpassingen zijn voorgesteld door de Handicap- en Regelcommissie en zijn goedgekeurd door  

de SGK, GCK  en onze golfpro’s.  

 

Dropzone op hole 7. 

Door de wijziging in de regels per 1 januari 2019 is de situatie op hole 7 wat lastiger komen te liggen. 

De golfregels staan niet meer toe dat er bij een hindernis met rode paaltjes “gespiegeld” mag 

worden. Men mag dus niet langer droppen aan de linker kant. Om dit op te lossen is er een dropzone 

ingesteld op hole 7, ongeveer ter hoogte van de oranje tees. Sla je in het water dan mag je naar de 

dropzone en daar droppen met uiteraard een slag extra.  

 

Gebruik mobiele telefoon. 

Mobiele telefoons mochten in het verleden niet gebruikt worden op de golfbaan. Daar is nu 

verandering ingebracht. De telefoon mag gebuikt worden om scores in te geven, afstanden te meten, 

fotootjes te maken etc. Met name de populaire golf.nl app van de NGF kan zo gebruikt worden, 

evenals andere golfapps. Er zijn uiteraard wel grenzen aan het gebruik van een telefoon. Zo mag er 

NIET gebeld worden, behalve bij een noodgeval natuurlijk. De telefoon valt onder de regel 4 “De 

uitrusting van de speler”. De telefoon valt daarmee onder de regel voor het meten van alleen afstand 

en niet bepalen van hoogte en windrichting e.d. Uiteraard mag het spel niet onnodig opgehouden 

worden door verstokte twitteraars en whatsapp, facebook en instagram gebruikers. 

 

De winterregel  

Tijdens het winterseizoen (1 november t/m 30 april) mag er altijd geplaatst worden op het 

kortgemaaide gedeelte van de baan. Kortgemaaid is alles op grashoogte van de fairway of lager. Dit 

belet het zijn van qualifying van de baan niet. Mits de baan qualifying wordt bestempeld, mag je dus 

in deze periode een qualifying kaart spelen met plaatsen op de fairways. Mocht de baan in zo’n 

excellente conditie verkeren in bijvoorbeeld november of april, dan kan de regel eventueel buiten 

werking gesteld worden. Maar standaard zal zijn plaatsen op de fairways in deze periode tenzij 

anders aangegeven. 

 

De paden 

De baan knapt zienderogen op. Dankzij het harde werk van onze greenkeepers gaat het er steeds 

mooier uitzien. Met name de paden hebben speciale aandacht gekregen. Zeker het gedeelte rondom 

de green van hole 3 ziet er goed uit. De paden zijn daardoor veel duidelijker aanwezig dan in het 

verleden. Ook zijn de paden vaak zo hard als beton. Om te voorkomen dat er onnodige schade aan 

de baan, aan de golfclubs of zelfs aan de polsen, rug e.d. ontstaat is er besloten om de paden niet 

langer integraal onderdeel van de baan te laten uitmaken. Daar waar het eventueel onduidelijk is of 

het een pad betreft of niet wordt van de spelers verwacht dat zij er onderling uitkomen. Ook zal SGK 



goed kijken waar dit eventueel onduidelijk is en de eventuele situatie verbeteren. Wat houdt dit nu 

in? Je mag relief nemen conform de regels van paden, uiteraard niet dichterbij de hole. 

 

In voorbereiding: 

Het afschaffen van de gele hindernissen 

Er bestaan, ook na 1 januari van dit jaar, twee verschillende soorten hindernissen. Gele en rode. Het 

grote verschil zit hem in de extra geboden mogelijkheid van rode hindernissen. Bij een gele hindernis 

heeft de speler drie opties. Spelen vanuit de hindernis, teruggaan naar de oorspronkelijke plaats van 

de slag of in een rechte lijn naar achteren op de lijn tussen de plek waar de bal de hindernis heeft 

gekruist en de vlag, zover als de speler wenst.  

 

 

Bij rood komt daar nog bij dat je mag droppen binnen twee stoklengtes waar de bal de hindernislijn 

heeft gekruist. Om het voor iedereen duidelijker te maken heeft de baan nu de mogelijkheid om alle 

hindernissen te voorzien van rode paaltjes. Vanaf dat moment zal er dus nog maar sprake zijn van 1 

soort hindernis. 



 

 

De out-of-bounce local rule. 

Het staat de clubs en golfbanen vrij om een plaatselijke regel in te voeren dat wanneer een bal 

buiten de baan is geslagen of verloren is, er gedropt mag worden op de fairway, niet dichter bij de 

hole onder optelling van twee extra slagen. Deze regel wordt thans besproken en bestudeerd en zal 

in de toekomst wellicht geruime tijd beproefd gaan worden op één of meerdere holes. Op dit 

moment echter is de besluitvorming nog niet zover dat we deze regel al in de praktijk kunnen gaan 

testen. 

De regels zullen worden gepubliceerd op de webpagina www.golfbaankralingen.nl en zullen wellicht 

in verkorte vorm worden weergegeven op de scorekaarten. Ook zullen de caddiemasters de 

komende tijd de spelers wijzigen op de aanpassingen in de regels. 

Tot slot wil de Handicap- en Regelcommissie de pro’s, Caroline Nieuwenhuisen en Mariëtte de Groot, 

en de SGK, Yvonne Marending, Dirk Jansen en Ruud Kruip bedanken voor de voortreffelijke 

samenwerking. We hebben mooie en intensieve gesprekken gevoerd, met in onze gedachten onze 

mooie golfsport in het algemeen en het spelplezier van de golfers in het bijzonder. 

Namens De H&R Cie, Edwin Dokter 

http://www.golfbaankralingen.nl/

