
 
 

Slechte baancondities en toch Qualifying spelen: een Local rule biedt uitkomst. 
 
Een bijzondere situatie doet zich voor als de baan Qualifying is maar de condities in de baan zodanig zijn dat er b.v. 
veel modder aan de bal blijft kleven.  Dat komt op onze zeer laaggelegen polderbaan met enige regelmaat voor..  
 
Volgens de richtlijnen van de NGF behoren individuele wedstrijden die gespeeld worden op een baan die Qualifying 
is, altijd als qualifying wedstrijden te worden aangemerkt. Commissies kunnen die wedstrijden dus niet als “non-
Qualifying” bestempelen. Als dat toch een wens is kan dat wel, maar dan moet er gekozen worden voor een andere 
spelvorm, b.v. een “drie-stokken-wedstrijd” of zo ….. 
 
Tot zover deze algemene bepaling. 
 
Voor de situatie waarin de omstandigheden slecht zijn maar de baan wel qualifying is bepalen de regels het 
volgende: 
Een local rule die gedurende het hele jaar toegepast kan worden is: bal schoonmaken (“lift and clean”). Hierbij dient 
de bal eerst gemarkeerd te worden voordat hij opgepakt wordt en nadat hij schoon gemaakt is op exact dezelfde 
plek te worden teruggeplaatst.  
In het regelboekje staat: “Condities zoals uitzonderlijke natheid waardoor veel modder aan de bal kleeft, kunnen 
aanleiding zijn om onder deze omstandigheden toe te staan dat de bal mag worden opgenomen, schoongemaakt en 
teruggeplaatst. “ 
In dat geval geldt een plaatselijke regel zoals deze: Op het kort gemaaide gedeelte (overal door de baan), dus niet in 
de rough, mag een bal zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De bal moet worden teruggeplaatst. 
 
Dit geldt ook als er winterregels van toepassing zijn, zolang de baan Qualifying is: Europese golfbanen mogen de 
winterregel plaatsen (“preferred lies”) laten gelden in de periode tussen 1 november en 30 april, omdat de fairways 
dan vaak minder fraai zijn. De ligging van de bal is in de winter vaak veel minder goed dan in de zomer en het komt 
ook vaak voor dat er modder aan de bal zit. 
 
Om duidelijk te maken wat in die periode kan en mag is het volgende bepaald:  
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en 
worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag 
(markeren), maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is 
verplaatst of geplaatst is hij in het spel.  
 
De situatie bij ons op Hitland: 
Bij ons zal de baan (tijdelijke) plaatselijke regels van kracht verklaren, maar als wij als golfclub (lees: de 
organiserende commissies) van mening zijn dat de omstandigheden zodanig zijn dat normaal spel eigenlijk niet 
mogelijk is, dan kunnen wij zelf de bovengenoemde lokale regels van kracht verklaren voor de betreffende wedstrijd.  
 
Noot 1: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden in de rough, die  gemaaid 
zijn op fairwayhoogte of lager. 
 
Noot 2: Als een bal ingebed is mag de bal opgepakt en schoongemaakt worden en vervolgens volgens de regels 
gedropt worden. Dat is van toepassing op de fairway en in de rough, maar niet in hindernissen of in bunkers. 
 
Noot 3: Voor de duidelijkheid: als de winterregel van toepassing is mag de bal binnen 15 centimeter terug 
geplaatst  worden. Bij toepassing van de algemene regel moet de bal op exact de zelfde plek als waar hij lag, te 
worden teruggeplaatst. 
 
Noot 4: Voor wedstrijden die non-qualifying worden gespeeld, kan het plaatsen door commissies worden uitgebreid 
tot het algemene gebied van de baan.     
 
 
Handicap en Regelcommissie. 


