HOLE 1
Je staat op de teebox van hole 1 en hebt je bal opgeteed voor een fantastische slag
naar de fairway. Je gaat achter de bal staan en met het innemen van je stand stoot je
per ongeluk de bal van de tee. Wat moet je nu doen?
A.
B.
C.
D.

Je
Je
Je
Je

moet de bal spelen zoals deze ligt, maar zonder strafslag
mag de bal opnieuw opteeën en spelen zonder strafslag
moet de bal spelen zoals deze ligt, met 1 strafslag
mag de bal opnieuw opteeën, maar moet wel 1 strafslag tellen

Antwoord: B

1

REGEL

UITLEG

6.2b (5)
definitie
Slag

Bal is niet in het spel totdat speler er een slag naar doet. Een slag is
de voorwaartse beweging van de club om de bal te slaan. Dit is nog
niet het geval, dus bal mag zonder straf worden opgenomen en
opnieuw opgeteld.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 2
Je speelt je bal vanaf de schuine helling op hole 2 naar de green. De bal vliegt echter
helemaal naar rechts en landt op de green van hole 17. Wat moet je nu doen?
A. Je mag de bal spelen zoals deze ligt.
B. Je moet het dichtstbijzijnde punt buiten de green van 17 bepalen en vanaf dat
punt droppen binnen 1 stoklengte en niet dichter bij de hole van 2, zonder
strafslag.
C. Je moet het dichtstbijzijnde punt buiten de green van 17 bepalen en vanaf dat
punt droppen binnen 1 stoklengte en niet dichter bij de hole van 2, met 1
strafslag.
D. Je mag kiezen tussen optie A en B

Antwoord: B

2

REGEL

UITLEG

13.1f(2)

Je bent verplicht om een verkeerde green te ontwijken en je krijgt hiervoor een
vrije drop (dus geen straf). Dropzone 1 stoklengte en niet dichter bij de hole.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 3
Je staat bij de teebox van hole 3 en vertelt je flightgenoot hoe blij je bent met de
nieuwe hybride die je deze week bij Merieke hebt gekocht. Dan merk je dat je je oude
hybride nog niet uit de tas hebt gehaald en dat je nu per ongeluk 15 stokken in je tas
hebt. Wat moet je doen?
A. Je hebt nog niet gespeeld met je oude hybride, dus die verklaar je buiten spel,
zodat je met 14 stokken kunt doorspelen.
B. Je verklaart de extra stok buiten spel , maar je moet wel 1 strafslag tellen voor de
extra stok op hole 3.
C. Je verklaart de extra stok buiten spel , maar je moet wel 2 strafslagen tellen voor
de extra stok op hole 1.
D. Je verklaart de extra stok buiten spel en moet 2 strafslagen tellen voor elke hole
die je met teveel stokken hebt gespeeld, met een maximum van 4 strafslagen.
Dus 2 strafslagen op hole 1 en 2 strafslagen op hole 2.

Antwoord: D

3

REGEL

UITLEG

4.1b

Je mag maximaal 14 clubs in de tas hebben. Op moment ontdekken
zijn er 2 holes gespeeld. Je verklaart 1 club buiten spel (bijv.
omdraaien) en krijgt voor iedere gespeelde hole de algemene straf (AS)
= 2 x 2 strafslagen, met een maximum van 4 strafslagen.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 4
Je hebt je bal op hole 4 eindelijk weer eens over het water geslagen. Hij ligt net niet
op de green. Als je bij je bal aankomt, blijkt dat er tussen de bal en de hole precies
een sprinklerkop ligt, zodat je de bal niet kunt putten. Wat mag je doen?
A. Je moet de bal spelen zoals deze ligt
B. De sprinklerkop ligt in je puttinglijn, dus deze mag je ontwijken, door het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering te bepalen en te droppen binnen 1
stoklengte van dit punt, niet dichter bij de hole.
C. De sprinklerkop ligt in je puttinglijn, dus deze mag je ontwijken, door het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering te bepalen en je bal te plaatsen binnen
1 stoklengte van dit punt, niet dichter bij de hole.
D. Je mag de bal plaatsen binnen een putterkoplengte van de plaats waar deze ligt,
zodat je je bal langs de sprinklerkop kunt putten.

Antwoord: A

4

REGEL

UITLEG

16.1a(1)

Sprinklerkop is een vast obstakel (VO). Er is sprake van een
belemmering door een VO als aan een van de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
- bal raakt VO of ligt er op
- VO belemmert fysiek de ruimte voor het innemen van je stand
of voorgenomen swing
- belemmert je speellijn (alleen als je bal op de green ligt)
Van dit alles is geen sprake, dus bal spelen zoals hij ligt. In onze
plaatselijke regels wordt hiervan ook niet afgeweken.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 5
Je slaat je bal op hole 5 en alweer verdwijnt deze naar rechts, tussen de bomen. De
bal was ongeveer 175 meter ver, maar je weet niet zeker of de bal out-of-bounds is,
dus je slaat een provisionele bal. Deze 2e bal land op 120 meter van de teebox op de
fairway. Je loopt naar je 2e bal en slaat deze met de volgende slag halverwege de
berg. De bal ligt nu op 250 meter van de tee, dus ver voorbij je 1e bal. Je loopt nu
naar de plek waar je 1e bal zou kunnen liggen en vind deze. Je eerste bal ligt nog net
binnen de baan, maar op een lastige plek, net achter een boom. Wat moet je doen?
A. Omdat je 1e bal erg moeilijk ligt, mag je deze onbespeelbaar verklaren en verder
slaan met de 2e bal.
B. Je provisionele bal ligt nu voorbij het punt waar je 1e bal ligt. Daarmee is dat de
bal in het spel geworden, dus moet je met de 2e bal verder slaan.
C. Nu je je eerste bal hebt gevonden, moet je met deze bal verder slaan. Ook al
betekent dit dat je deze onbespeelbaar moet verklaren en de bal met een strafslag
moet droppen.
D. Je mag kiezen tussen A en C.

Antwoord: C

5

REGEL

UITLEG

18.3a+c
en 19

Als je bal misschien out of bounds (OB) is, speel je een provisionele
bal. Deze provi speel je tot je bij vermoedelijke plek 1e bal komt. Nu
de bal wordt gevonden en deze niet OB blijkt, ben je verplicht met
deze bal door te spelen. Provi wordt opgeheven. Onspeelbaar
verklaren is daarna een optie, droppen met 1 strafslag.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 6
Je hebt je bal op hole 6 afgeslagen en ligt links op de fairway. Je twijfelt hoe ver het
nog is naar de green en vraagt je flightgenoot hoe ver hij denkt dat het nog is. Hij
vertelt je dat hij denkt dat het nog 140 meter is. Wat moet je nu doen?
A. De afstand tot de green kan iedereen zien. Je mag hierover overleggen en krijgt
dus geen straf.
B. Je hebt advies gevraagd en dat mag niet. Je krijgt 2 strafslagen
C. Je flightgenoot heeft advies gegeven en dat mag niet. Hij krijgt 2 strafslagen.
D. Jullie hebben beiden advies gevraagd en gegeven en krijgen dus allebei 2
strafslagen.

Antwoord: A

6

REGEL

UITLEG

definitie
Advies

Wat voor iedereen waarneembaar of bekend is, valt niet onder de
definitie van “Advies” en is dus toegestaan.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 7
Je hebt je afslag op hole 7 fantastisch op de green gelegd. Je flightgenoot heeft de bal
10 meter voor de green gelegd. Bij de chip naar de green, botst zijn precies tegen
jouw bal. Zijn bal rolt nog 10 cm verder, maar jouw bal rolt wel 2 meter verder weg
van de hole. Wat moet je doen?
A. Je hebt pech. Omdat je je bal niet hebt gemerkt en opgepakt, moet je deze nu
gewoon spelen zoals deze ligt. Ook je flightgenoot moet zijn bal spelen zoals deze
ligt.
B. De bal van je flightgenoot zou normaal verder zijn gerold. Je moet beide ballen
dus omwisselen. Jij speelt van de plek waar zijn bal ligt en hij van de plek waar jij
ligt.
C. Je moet je bal terugplaatsen, zo dicht mogelijk bij de plek waar deze lag voordat
hij werd geraakt. Je flightgenoot moet de bal spelen zoals deze nu ligt.
D. Je moet je bal droppen, zo dicht mogelijk bij de plek waar deze lag voordat hij
werd geraakt. Je flightgenoot moet de bal spelen zoals deze nu ligt en krijgt 2
strafslagen.

Antwoord: C

7

REGEL

UITLEG

11.1a en
13.1d(1)

Bal in beweging raakt per ongeluk de andere bal, die niet op de green
ligt. De 1e bal moet worden teruggeplaatst en de 2e bal wordt
gespeeld zoals hij ligt. Omdat dit buiten de green gebeurd volgt er
geen straf.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 8
Je afslag op hole 8 heeft natuurlijk precies de grote boom aan de andere kant van de
sloot geraakt. Tot overmaat van ramp stuitert de bal ook nog eens terug, de sloot in.
Wat moet je doen?
A. Je bal is over de hindernis geweest. Je mag dus droppen aan de overkant van de
sloot, binnen 2 stoklengtes van de plek waar de bal er het laatst in ging, maar niet
dichter bij de hole + 1 strafslag.
B. Je mag droppen achter de waterhindernis (aan de kant van de teebox dus), op de
hoogte waar de bal er in ging, binnen 2 stoklengtes, maar niet dichter bij de hole.
C. Je mag droppen achter de waterhindernis (aan de kant van de teebox dus), zo ver
naar achteren als je wilt, maar wel in rechte lijn met de vlag vanaf het punt waar
de bal het laatst de waterhindernis in ging.
D. Je mag droppen achter de waterhindernis (aan de kant van de teebox dus), zo ver
naar achteren als je wilt, maar wel in rechte lijn met de vlag vanaf het punt waar
de bal het eerste de waterhindernis kruiste op weg naar de boom.

Antwoord: A of C

8

REGEL

UITLEG

17.1d(3)

Het punt waar de bal de laatste keer de hindernis heeft gekruist is het
referentiepunt (R.) In dit geval aan de overkant van de sloot. Je hebt
dan de volgende opties: spelen zoals de bal ligt of hindernis ontwijken
met 1 strafslag: (1) terug waar je jouw laatste slag hebt gedaan of
(2) recht naar achteren ontwijken; lijn loopt vanaf de hole door R en
zo ver naar achteren als je wilt, dropzone is 1 clublengte en niet
dichter bij de hole. (3) zijwaarts ontwijken; dropzone is 2 club lengtes
en niet dichter bij de hole. Bij deze vraag dus 2 goede antwoorden
mogelijk!

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 9
Je hebt een mooie afslag op hole 9, maar je bal vliegt richting de paal die de afstand
van 150 meter tot de hole aangeeft. Aangekomen bij de paal zie je dat je bal zo ligt,
dat je geen normale slag kunt maken. Wat mag je doen?
A. Je mag dit obstakel ontwijken. Bepaal hiervoor het dichtstbijzijnde punt, niet
dichter bij de hole, vanwaar je de bal wel kunt slaan en drop je bal dan binnen 1
stoklengte.
B. Dit is een los obstakel. Je mag de paal verwijderen, zodat je je bal gewoon kunt
slaan. Na de slag zet je de paal weer terug.
C. De paal maakt onderdeel uit van de baan, dus moet de bal worden gespeeld zoals
deze ligt.

Antwoord: B

9

REGEL

UITLEG

15.2(1)

150 meter paal is een los obstakel. Je mag de paal wegnemen en
zonder straf de bal spelen van de oorspronkelijke plek.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 10
Je speelt een hoge bal richting de green van hole 10. De bal land een meter of 5 voor
de green en blijft meteen liggen. Aangekomen bij de bal zie je dat deze op de fairway
voor de hole ligt, half ingebed in zijn eigen pitchmark. Wat mag je doen?
A. De bal ligt niet op de green, dus moet je deze spelen zoals deze ligt.
B. Je mag de bal oppakken, schoonmaken en droppen binnen 1 stoklengte van de
plek waar de bal ingebed is, maar niet dichter bij de hole.
C. Je mag de bal oppakken en droppen, zo dicht mogelijk bij de plaats waar deze lag
en niet dichter bij de hole, maar je mag de bal niet schoonmaken.
D. Je mag de bal oppakken, schoonmaken en plaatsen, zo dicht mogelijk bij de plaats
waar deze lag, maar niet dichter bij de hole.

Antwoord: C

10

REGEL

UITLEG

16.3

Hier is sprake van een ingebedde bal. Ontwijken is toegestaan zonder
straf, door de bal te droppen binnen 1 clublengte gemeten vanaf (R.),
dit is direct achter de plek waar hij is ingebed, niet dichter bij de hole.
Je mag de oorspronkelijke bal altijd schoonmaken of een andere bal
droppen.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 11
Je afslag op hole 11 is gevaarlijk naar links afgezwaaid. Je bal ligt gelukkig nog net
buiten de waterhindernis, maar op de plek waar je moet gaan staan om je stand in te
nemen, staat net een rood paaltje. Mag je dit paaltje wegnemen om je stand in te
nemen?
A. JA
B. NEE

Antwoord: A

11

REGEL

UITLEG

15.2(1)

Rode paaltjes zijn losse obstakels. Je mag het paaltje wegnemen en
zonder straf de bal spelen van de oorspronkelijke plek.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 12
Je slaat je bal naar de green van hole 12. Net te kort, in de bunker. Aangekomen bij
de bunker zie je alleen een heel klein stukje van de bal, de rest zit helemaal onder het
zand. Je kunt niet eens zien of het wel jouw bal is. Wat mag je nu doen?
A. Zo kun je de bal niet spelen en identificeren, want je kunt helemaal niet zien waar
deze precies ligt. Je mag de bal voor ¾ vrij graven zodat je deze kunt
identificeren en slaan.
B. Je moet de bal spelen zoals deze ligt. Als je de bal wilt identificeren, dan mag je
deze zo ver vrij graven als nodig is om deze te bekijken, maar daarna moet je
deze weer toedekken, zodat je nog net kunt zien waar deze ligt.
C. Je mag de bal onbespeelbaar verklaren en deze met 1 strafslag, in lijn met de vlag
terug, maar wel binnen de bunker, droppen
D. Je mag kiezen tussen B en C.

Antwoord: D

12

REGEL

UITLEG

7.3 en
14.2d en
19.3

Je mag de bal oppakken om te identificeren, eerst markeren en niet
verder schoonmaken dan nodig is voor identificeren. Vervolgens moet
je de bal terugplaatsen op zijn oorspronkelijke plek en hierna de
oorspronkelijke ligging zo goed mogelijk namaken. Dus klein deel van
de bal zichtbaar laten. Vervolgens mag je de bal onspeelbaar
verklaren zoals bij antwoord C staat. Antwoord B is niet goed, want
daar staat dat je de bal moet spelen zoals hij ligt. Je mag de bal
spelen zoals hij ligt, maar dus ook onspeelbaar verklaren.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 13
Je slaat een geweldige drive op hole 13, maar natuurlijk gaat de bal al weer naar
rechts. De bal landt in de laterale waterhindernis. Je loopt naar de plek waar je bal
moet liggen en vind deze in de waterhindernis. Wat mag je nu doen?
A. Je mag de bal met 1 strafslag droppen, ter hoogte van de plek waar de bal de
waterhindernis is ingegaan (dus aan de kant van de fairway van 13), zo ver als je
wilt terug in een rechte lijn met de vlag.
B. Je mag de bal met 1 strafslag aan de tegenoverliggende kant van de
waterhindernis droppen van het punt waar deze de waterhindernis in is gegaan
(dus aan de kant van de fairway van 12), binnen 2 stoklengtes van de rand van
de waterhindernis en op gelijke afstand van de hole.
C. Zowel A als B zijn goed.

Antwoord: A

13

REGEL

UITLEG

17.1d(2)

Vraag 13 is lastig te beantwoorden, omdat uit de vraagstelling niet
blijkt waar de bal de laatste keer de grens van de hindernis heeft
gekruist. Dit is je Referentiepunt en heb je nodig om de juiste plaats
van ontwijken te bepalen. Bij antwoord A staat dat hij aan de kant
van de fairway van 13 de hindernis is ingegaan en ontwijk optie
“recht naar achteren ontwijken” binnen 1 stoklengte wordt gebruikt.
Bij B staat dat hij aan de kant van de fairway van 12 de hindernis is
ingegaan en zijwaarts ontwijken (rode hindernis) binnen 2
stoklengten en niet dichter bij de hole wordt toegepast. Dus zowel A
als B zijn dan goed.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 14
Je afslag op hole 14 gaat naar rechts en landt net achter de Schuilhorst. Aangekomen
bij je bal, zie je dat deze strak tegen de keermuur ligt, zodat je deze niet kunt spelen.
Wat moet je nu doen?
A. De keermuur is een vast obstakel. Deze mag je dus zonder strafslag ontwijken,
door in een rechte lijn naar achteren te gaan in lijn met de vlag en de bal daar te
droppen. Je hoeft geen strafslag te tellen.
B. De keermuur ligt in de waterhindernis, daarom mag je het obstakel wel ontwijken,
maar je moet daarvoor het dichtstbijzijnde punt IN de waterhindernis – niet
dichter bij de hole - bepalen vanwaar je kunt slaan en mag de bal daar, zonder
strafslag, droppen binnen een stoklengte van dat punt en niet dichter bij de hole.
C. De keermuur ligt in een waterhindernis. Daardoor mag je deze niet zonder straf
ontwijken. Je moet de bal dus spelen zoals deze ligt, of de bal met 1 strafslag
droppen buiten de waterhindernis, binnen 2 stoklengten van en niet dichter bij de
hole dan het punt waar de bal het laatst de waterhindernis kruiste.

Antwoord: C

14

REGEL

UITLEG

17

Omdat de muur in de hindernis ligt moet de hindernis regel worden
toegepast. Dus spelen zoals de bal ligt of de hindernis ontwijken met 1
strafslag.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 15
Je slaat je bal op de fairway van hole 15. Nadat iedereen heeft afgeslagen, loop je
naar de plek waar jouw bal ligt. Je slaat je 2e slag perfect op de green. Daarna loopt
je flightgenoot naar zijn bal. Voordat hij gaat slaan, kijkt hij naar de bal en zegt: “hé,
dit is niet mijn bal, dit is die van jou”. Je hebt dus de verkeerde bal geslagen. Wat
moet je nu doen?
A. Je hebt de verkeerde bal geslagen. Je moet nu je eigen bal alsnog slaan en 2
strafslagen tellen. Je flightgenoot moet een bal plaatsen op de plek van waar zijn
bal lag en vanaf daar zonder strafslagen verder spelen.
B. Je flightgenoot heeft jouw bal gelukkig nog niet geslagen. Daarom is deze nog in
het spel. Je moet met je eigen bal verder spelen, zonder strafslagen. Hij moet een
bal droppen zo dicht mogelijk bij de plek van waar zijn bal lag en vanaf daar
zonder strafslagen verder spelen.
C. Je hebt de verkeerde bal geslagen. Je moet nu je eigen bal alsnog slaan en 2
strafslagen tellen. Je flightgenoot moet een bal plaatsen zo dicht mogelijk bij de
plek van waar zijn bal lag. Omdat hij moet plaatsen, moet hij 1 strafslag tellen.
D. Je hebt de verkeerde bal geslagen. Je mag wel verder slaan met de bal die nu op
de green ligt, maar moet wel 2 strafslagen tellen.
Je flightgenoot moet een bal droppen zo dicht mogelijk bij de plek van waar zijn
bal lag en vanaf daar zonder strafslagen verder spelen.

Antwoord: A

15

REGEL

UITLEG

6.3c(1)

Je hebt een slag gedaan met de verkeerde bal. Deze slag telt niet en je
moet de fout herstellen door het spelen van de oorspronkelijke bal. Je
krijgt hiervoor 2 strafslagen. Je flightgenoot moet zijn bal ook vanaf
daar spelen en krijgt geen straf.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 16
Je slaat je bal vanaf de gele afslagplaats, maar raakt de bal helemaal verkeerd.
De bal rolt slechts een tiental meters en komt op de rode afslagplaats tot
stilstand. Wat moet je doen?

A. Omdat je de bal verkeerd raakte, speel je een nieuwe bal. Je teed de bal
opnieuw op en gaat verder met je tweede slag, zonder strafslag.
B. Omdat jouw bal op de rode afslagplaats ligt, mag je de bal daar opnieuw
opteeën en speel je verder met je tweede slag, zonder strafslag.
C. Omdat jouw bal op de rode afslagplaats ligt, mag je de bal daar niet opnieuw
opteeën. Je speelt van daaruit verder zonder strafslag.
D. Omdat jouw bal op de rode afslagplaats ligt, mag je de bal daar opnieuw
opteeën en speel je verder met je tweede slag, met 1 strafslag.

Antwoord: C

16

REGEL

UITLEG

6.2a

Regels voor de afslagplaats zijn alleen van toepassing op de
afslagplaats waarvandaan de speler moet spelen om de hole te
beginnen. Nu ligt de bal dus op een andere afslagplaats en mag je niet
opnieuw opteeën, maar spelen zoals de bal ligt.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 17
Op hole 17 heb je weer een mooie afslag. Bij je bal aangekomen blijkt deze net rechts
van één van de mooie zwarte ontluchtingspijpen te liggen. Wat nu?
A. Je hebt alleen met je swing last van de bal, niet met je stand. Je kunt bijvoorbeeld
linkshandig of een backhand slaan. Daarom moet je de bal gewoon slaan zoals
deze ligt.
B. De ontluchtingspijp is een vast obstakel. Je mag deze ontwijken door de bal, met
1 strafslag, te droppen binnen 1 stoklengte en niet dichter bij de hole, vanaf het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.
C. De ontluchtingspijp is een vast obstakel. Je mag deze ontwijken door de bal,
zonder strafslag, te droppen binnen 2 stoklengtes en niet dichter bij de hole, vanaf
het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.
D. De ontluchtingspijp is een vast obstakel. Je mag deze ontwijken door de bal,
zonder strafslag, te droppen binnen 1 stoklengte en niet dichter bij de hole, vanaf
het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.

Antwoord: D

17

REGEL

UITLEG

16.1a

De ontluchtingspijp is ook een vast obstakel (zie vraag 4). Je hebt
hiervan last met je swing, dus ontwijken zonder straf is toegestaan,
droppen binnen 1 stoklengte, niet dichter bij de hole.

Regel- handicap en baancommissie

HOLE 18
Je afslag vanaf de tee is niet heel geweldig. Je bal vliegt richting bunker. Aangekomen
bij de bunker zie je dat je bal is blijven hangen op de rand van de bunker, maar er net
buiten, tegen een hark. Als je de hark wegneemt, valt de bal alsnog de bunker in. Wat
nu?
A. De hark is een los obstakel dat je mag verwijderen. Als je bal daardoor verrolt,
moet je deze terug plaatsen op het punt waar deze oorspronkelijk tegen de hark
lag.
B. Je mag de hark niet weghalen als je bal er tegen ligt. Je moet de bal spelen zoals
deze ligt of onbespeelbaar verklaren en met 1 strafslag droppen binnen een
stoklengte.
C. De hark is een los obstakel dat je mag verwijderen. Als je bal daardoor verrolt,
moet je deze droppen, zo dicht mogelijk bij de plaats waar deze lag, maar niet
dichter bij de hole.
D. De hark is een los obstakel dat je mag verwijderen. Als je bal daardoor verrolt,
moet je deze spelen zoals deze ligt, dus vanuit de bunker.

Antwoord: A

18

REGEL

UITLEG

15.2a

De hark is een los obstakel en mag je verwijderen. Als daarbij de bal
verrolt mag je deze terugplaatsen op de oorspronkelijke plek, zonder
straf.

Regel- handicap en baancommissie

