
ALGEMENE INFORMATIE
• Baanpersoneel heeft altijd voorrang op 

spelers in de baan. Spelers moeten wachten 
op een teken, voordat zij het spel in de 
richting van het personeel voortzetten.

• Afstandstegels in de baan zijn diagonaal 
gemeten tot aan midden green. 

• Je mag niet met driving range ballen 
in de baan spelen.

• Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, 
repareer pitchmarks op de green, hark de 
bunker na gebruik aan en leg de hark buiten 
de bunker.

• Er mag niet met trolleys en buggy’s tussen 
greens en bunkers gereden worden of door 
de hoge rough.

PLAATSELIJKE REGELS
• Out of bounds | Buiten de baan: wordt 

aangegeven door wit gemarkeerde palen  
of hekwerk.

• Vaste obstakels: alle afstandspalen, 
rode en gele hindernispalen, rough- en 
(winter-) green beschermers, hole en next 
tee borden en alle andere borden met 
aanduidingen of aanwijzingen op de baan 
worden beschouwd als vaste obstakels 
waarvan ontwijken zonder strafslag is 
toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is 
niet toegestaan volgens Regel 15.2.

• Hole 2 | 11 en 3 | 12: het met stenen verharde 
deel van de dijk wordt beschouwd als vast 
obstakel waarvan ontwijken zonder straf is 
toegestaan volgens Regel 16.1.

• Hole 3 | 12: tijdens het spelen van deze hole, 
is het deel van de baan op de rechterkant 
van de hole aangegeven met witte palen, 
buiten de baan. Deze palen worden tijdens 
het spelen van deze hole beschouwd als 
out-of-bounds markeringen. Voor alle 
andere holes zijn zij vaste obstakels.

• Hole 6 | 15: als een speler niet zeker weet 
of de bal in de hindernis ligt op hole 6 | 15, 
dan kan | mag de speler een provisionele 
bal spelen en daarmee een van de volgende 
opties toepassen: slag en afstand (spelen 
van dezelfde plaats), of de dropping zone  
gebruiken die beschikbaar is voor deze 
hindernis. 
Als een bal in de hindernis ligt op hole 6 | 15 
of als het bekend of praktisch zeker is dat 
een bal die niet is gevonden tot stilstand is 
gekomen in de hindernis, dan mag de speler:

1. Ontwijken met slag en afstand volgens Regel 
17.1d (1) met bijtelling van een strafslag, of 

2. De oorspronkelijke bal of een andere bal 
droppen in de dropping zone met bijtelling 
van een strafslag. Deze dropping zone is een 
dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

STRAF VOOR OVERTREDING  
VAN PLAATSELIJKE REGELS
• Algemene straf. 

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE 
REGELS, HUISREGELS
• Scan de QR code

 

Onweer?
• Let op je eigen veiligheid! Als er onweer is, 

ga dan snel terug naar de Brasserie.
• Is het onweer dichtbij? Ga dan niet in de 

buurt staan van je golfclubs, paraplu, buggy, 
water, ijzeren hekken of alleenstaande 
bomen.

  

Heb je dringend assistentie nodig?  
Bel 0162 - 402 820 of bel 112!
• Geef de locatie door:  Golfpark De 

Kurenpolder, Kurenpolderweg 31, Hank.
• Geef door Wie - Wat - Waar.

SCOREKAART
18 holes

Lid van de
HGE Groepwww.golfparkdekurenpolder.nl  |  info@golfparkdekurenpolder.nl
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1 4 302 255 230 11

2 4 324 286 259 7

3 5 478 408 367 5

4 3 167 142 128 13

5 4 330 272 245 9

6 4 357 313 284 3

7 3 196 169 152 15

8 4 356 327 264 1

9 3 136 114 99 17

UIT 34 2646 2286 2028

DATUM STARTTIJD

SPELVORM SPELEND VANAF TEEKLEUR

NAAM

EXACT HCP PLAYING HCP

HANDTEKENING

Speel Ready Golf (zie de website)
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10 4 302 255 230 12

11 4 324 286 259 8

12 5 478 408 367 6

13 3 167 142 128 14

14 4 330 272 245 10

15 4 357 313 284 4

16 3 196 169 152 16

17 4 356 327 264 2

18 3 136 114 99 18

IN 34 2646 2286 2028

UIT 34 2646 2286 2028

TOT 68 5292 4572 4056

PAR 68 CR SR CR SR CR SR

Heren 70,6 135 65,8 132 63,6 122

Dames 76,1 144 72,4 127 67,8 120

NAAM

HANDTEKENING


