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Gezandebaan 46a | 5725 TN Asten-Heusden 

T 0493 560 462 | info@golfbaanhetwoold.nl 

www.golfbaanhetwoold.nl  

Vier Eijckenbaan | 18 holes

Bij calamiteiten: 112

Caddymaster of clubhuis:  
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Vier Eijckenbaan | 18 holes

“Flinke afzwaaier voorkomen? Recht Direct”
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Plaatselijke regels ‘Vier Eijckenbaan’

1. Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen of met wit gemerkte hekken en afrasteringen.
2. Gebieden gemarkeerd met blauwe palen zijn een verboden speelzone die moeten worden  
 behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden  
 speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
3. Vaste obstakels: Alle markeringspalen van hindernissen en G.U.R., alsmede afstandspalen op 
 de baan worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan  
 volgens Regel 16.1.
4. Verboden speelzones
 4.1 Het gebied binnen de hindernissen gemarkeerd door rode palen met groene kop is een  
  verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt mag  
  de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt. De belemmering door de verboden speelzone  
  moet worden ontweken volgens Regel 17.1 e. Als zijn of haar bal buiten de hindernis op 
  de baan is en iets in de verboden speelzone een belemmering vormt voor de ruimte voor 
  de voorgenomen swing of stand dan moet de speler deze belemmering ontwijken volgens  
  Regel 16.1f. De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt.
 4.2 Het gebied buiten de baan, gemarkeerd met witte palen met groene kop, is een verboden  
  speelzone en de speler moet deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f(2) als zijn 
  of haar bal op de baan is en iets in de verboden speelzone een belemmering vormt voor de  
  ruimte van de voorgenomen stand of swing. De speler mag de bal niet spelen zoals deze ligt.
 4.3 Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering 
  (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken 
  volgens Regel 16.1f. Bomen die beschermd zijn met hout/bamboe, horen integraal bij  
  de baan en geven geen recht om deze te ontwijken zonder straf.
5. Droppingzones: Als een bal in een hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een  
 bal die niet is gevonden tot stilstand gekomen is in de hindernis, heeft de speler de volgende  
 opties met een strafslag:
 • Ontwijken volgens Regel 17.1 of 
 • Als een extra mogelijkheid, als regel 17.1 niet toe te passen is, de oorspronkelijke bal of een
   andere bal in de droppingzone droppen, aangegeven met een bordje ‘Droppingzone’ en  
  gemarkeerd met witte lijnen. Deze droppingzone is een dropzone als bedoeld in Regel 14.3.

Overtreding van de plaatselijke regels:
Algemene straf. Twee strafslagen bij Strokeplay en verlies van de hole bij Matchplay.

Algemene informatie:
• Verboden speelzones /gebieden (biotopen) het is verboden deze gebieden te betreden.
• Plaats uitgeslagen plaggen terug en trap deze goed aan. 
• Vermijd het rijden met trolleys tussen de green en bunker.
• Baanpersoneel heeft altijd voorrang, indien baanpersoneel aan het werk is binnen slagafstand  
 moeten spelers altijd wachten op een teken van het baanpersoneel.
• Laat snellere flights door.
• Volg altijd de aanwijzingen van de Marshall op.
• Alle afstandsmarkeringen zijn tot het midden van de green: 50 meter (rood), 100 meter (blauw),  
 150 meter (geel) en 200 meter (wit).

• Raadpleeg het informatiebord voor tijdelijke plaatselijke regels.

Ex. HCP pl HCP

Ex. HCP pl HCP

nummer Q-kaart

Speler lidCode

Marker lidCode

Wedstrijd

Datum Tijd

Handtekening speler: Handtekening marker:

Resultaat18 Holes par 72  | Vier Eijckenbaan
Tee keuze  heren wit 

aangeven: heren geel dames geel

  heren blauw dames blauw

  heren rood dames rood

  heren oranje dames oranje
SPELER MARKER

Hole
pin
pos. wit geel blauw rood oranje PAR si score +0- score +0-

1 332 320 304 270 243 4 4

2 403 365 331 305 274 4 2

3 507 480 443 413 371 5 8

4 385 355 341 310 278 4 6

5 170 163 154 144 120 3 16

6 350 325 315 285 255 4 14

7 375 343 310 285 255 4 12

8 151 138 122 110 89 3 18

9 496 465 426 405 363 5 10

Out 3169 2954 2746 2527 2248 36

SPELER MARKER

Hole
pin
pos. wit geel blauw rood oranje PAR si score +0- score +0-

10 401 375 331 320 288 4 1

11 322 310 266 255 228 4 11

12 526 495 442 420 378 5 5

13 368 355 344 320 288 4 3

14 160 130 130 110 105 3 15

15 315 307 268 262 240 4 13

16 295 280 265 230 207 4 17

17 161 138 138 114 109 3 9

18 518 490 450 420 378 5 7

In 3066 2880 2634 2451 2221 36

Out 3169 2954 2746 2527 2248 36

Tot. 6235 5834 5380 4978 4469 72

Handicap

Nettoscore

sticker Q-kaart

Scan de QR-code 

voor uw 

playing handicap.


