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S  c  o  r  e  k  a  a  r  t
B E V E R B A A N

Rhoon Golfcenter
18 holes - par 54

Golfclub Oude Maas
secretariaat 010-5015135 / wedstrijdbalie 010-5015643

Bij ongevallen alarm 112 en Caddymaster 010-5018058

Plaatselijke regels
- Buiten de baan: palen met witte koppen markeren de grens van buiten de baan.

- Grond in bewerking wordt gemarkeerd door blauwe palen en/of witte lijnen en in geval van
een duidelijk afgebakend gebied, door een bordje ‘G.U.R’ en moet ontweken worden zoals
beschreven in Regel 25-1b.

- Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels en moeten ontweken worden volgens Regel
24-2b.

- Oppervlakten bedekt met houtsnippers zijn een integraal deel van de baan.
De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.

- Markeringspalen van waterhindernissen en afstanden zijn vaste obstakels.
Bij belemmering mag Regel 24-2b worden toegepast.

- Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten.
Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om
ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling,
windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra 
functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is. Smartphones zijn niet toegestaan als 
afstandsmeter.
Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/'slope'/gradient kan meten, is niet toegestaan,
zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies over de stok
voor de volgende slag), is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan: 
Diskwalificatie op grond van Regel 14-3.

- Een overtreding van de plaatselijke regels wordt bestraft met :
Twee strafslagen in Strokeplay en verlies van de hole in Matchplay.

- Tijdelijke regels: zie het mededelingenbord in de hal van het golfhuis en/of op het bord bij
de afslag van de eerste hole.

- De afstand tot het midden van de green wordt aangegeven door een groene paal (150 m.)
en een bruine paal met twee witte banden (100 m).

Regels voor het gebruik van de baan
Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke
door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degenen voor wie zij wettelijk aansprakelijk
zijn, wordt veroorzaakt en zijn gehouden de eigenaar te vrijwaren voor aanspraken van of
moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mochten voortvloeien.
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