‘PLAATSEN’
Omdat wij nog steeds vragen horen over wel/niet ‘plaatsen’, geven wij u hierbij nogmaals een
toelichting.
Het lijkt dat deze vragen o.a. ontstaan doordat spelers golfbanen met elkaar vergelijken.
Maar zelfs 2 golfbanen die geografisch dicht bij elkaar liggen, kunnen geheel andere baan- en
speelcondities hebben. Het hangt nl van zo ontzettend veel meer elementen af dan op het eerste oog
lijkt. Voorbeelden zijn de hoeveelheid dagelijks ‘verkeer’ in de baan, het soort gras, de ondergrond,
de drainage, weinig of veel schaduw in een baan, weinig of veel doorluchting door de wind etc etc.
Het eerste principe geldt dat ‘The Game’ gespeeld wordt in de natuur.
Hierdoor beïnvloeden de verschillende weersinvloeden en seizoenen de moeilijkheidsgraad van het
spel en geeft het variatie in de uitdaging. Ieder seizoen heeft weer een andere verhouding van fair
play en bescherming van de baan.
Met fair play wordt in dit geval bedoeld het spel dat hoort bij de baanconditie van het seizoen.
De bescherming van de baan betekent bescherming van de conditie van het gras.
Wanneer de bal steeds weer op een mooi stukje gras gelegd kan worden om het gras vervolgens
daar weer weg te slaan, kunt u zich voorstellen dat de fairways hier echt slechter van worden in een
seizoen waarin geen gras terug kan groeien.
Hier bovenop hebben wij in deze Corona tijd met de bijzondere hoge speel frequentie te maken
waardoor de fairways en de greens erg veel te lijden hebben. De conditie van de baan kan door deze
bijzondere omstandigheden niet ‘tot rust’ komen.
WIE BEPAALT OF ER GEPLAATST MAG WORDEN?
De greenkeeping (onderdeel van de baancommissie) en niemand anders, geen andere commissie,
geen wedstrijdleiding.
Er is nl. een baaninspectie nodig om te bepalen of plaatsen nodig en/of mogelijk is. De greenkeepers
hebben de expertise om de baancondities in alle facetten te beoordelen.
Het is ook zeker niet de bedoeling dat greenkeepers gebeld worden door wedstrijdleiding om met hen
hierover in discussie te gaan. Een dergelijke discussie doet af aan het vertrouwen in hun werk.
Mochten leden aanmerkingen, klachten of vraagtekens hebben over zaken die ons spel aangaan,
dan kunnen wij ons wenden tot het betreffende bestuurslid of commissie.
Op het mededelingenbord buiten, op de HK app en website wordt dit in de baanstatus vermeld.
Staat ‘plaatsen’ niet aangegeven, dan dient de bal gespeeld te worden zoals deze ligt.
PLAATSEN
De Regels geven ons 2 mogelijkheden om extra Plaatselijke Regels te gebruiken en per club wordt
bepaald welke plaatselijke regel toegepast kan worden.
1.
De welbekende Winter Regel ‘Plaatsen’ (Preferred Lies).
Deze wordt op De Hoge Kleij gebruikt om in het natte seizoen ingeval van een slechtere baanconditie
de bal op te kunnen nemen, schoon te maken en te plaatsen binnen 15 cm vanaf de oorpsronkelijke
ligging, niet dichter bij de hole.
De EGA heeft bepaald dat deze Plaatselijke Regel alleen van 1 november tot 1 mei gebruikt mag
worden en alleen wanneer de conditie van de baan dit nodig maakt.
2.
Daarnaast kan nog een Plaatselijke Regel apart opgenomen worden voor het hele jaar (dan is er dus
sprake van 2 plaatselijke regels ‘Plaatsen’) enwel de ‘Lift, clean, place’. Dit is voor banen die bijv. op
kleigrond liggen. Dit is dus een EXTRA plaatselijke regel die het hele jaar van toepassing kan zijn.
De bal wordt hierbij ook opgenomen, ook schoongemaakt, maar dan TERUG geplaatst op de
oorspronkelijke ligging (dus niet plaatsen binnen 15 cm).
Deze regel zullen wij op DHK niet gebruiken omdat wij geen grond hebben die dit rechtvaardigt.
NASAGWERK

Op de website hebben wij vorig jaar oktober al uitvoerig geschreven over ‘Het seizoen van de natte
baanomstandigheden’. Hierin staat ook de nodige informatie.
Alle informatie van de Regelcommissie is op de website terug te vinden als naslagwerk: eerst
inloggen, ga naar ‘baan’, vervolgens ‘local rules’, tenslotte de groene knop ‘aanvullende regelinfo’.
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