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Buiten de baan (regel 18.2) is gemarkeerd met witte palen, palen met witte kop 
of hekken met witte koppen. 
 
Palen in hindernissen anders dan palen die de hindernis markeren zijn vaste 
obstakels.  
 
Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen, blauwe 
lijnen, blauw lint of bordjes met de tekst GUR. Indien er sprake is van een 
belemmering is de speler verplicht de belemmering volledig te ontwijken 
volgens regel 16.1. 
 
Aangepaalde bomen en boomspiegels die bedekt zijn met steentjes of gravel 
zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van een belemmering mag de speler 
deze belemmering ontwijken volgens regel 16.1. 
 
Als de bal van een speler in een hindernis ligt, ook wanneer dat bekend of 
praktisch zeker is, zelfs wanneer de bal niet gevonden is, dan mag de speler de 
hindernis ontwijken door gebruik te maken van een van de opties van regel 
17.1d 
Of, als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste op hole 2 links 
van de fairway, hole 3 links van de fairway, hole 10 rechts van de fairway en 
hole 11 rechts van de fairway, als extra mogelijkheid met bijtelling van een 
strafslag, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen aan 
de overkant van de hindernis.  

· Referentiepunt: het bij benadering vastgestelde punt aan de overkant 
van de hindernis dat op dezelfde afstand van de hole is als waar de 
oorspronkelijke bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft 
gekruist. 

· Afmeting van dropzone gemeten van het referentiepunt: 2 clublengten, 
maar met deze beperkingen.  
Ø Deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en 

deze mag overal op de baan zijn behalve in dezelfde hindernis, 
maar als meer dan een gebied van de baan binnen 2 clublengten 
van het referentiepunt ligt, dan moet de bal tot stilstand komen in 
de dropzone in hetzelfde gebied van de baan dat de bal het eerste 
raakte toen deze werd gedropt in de dropzone 


