Regels in zake Matchplay
Regelcommissie Golfclub Almeerderhout
1-1. Algemeen
Het golfspel wordt gespeeld met een bal en een stok van de afslagplaats tot in de hole met
een slag of opeenvolgende slagen volgens de Regels.

1-2 Beïnvloeding van beweging van de bal of veranderen directe omgeving
Een speler mag niet met opzet iets doen wat
i.

de beweging van een bal in het spel beïnvloedt, of
de directe omgeving verandert om het spelen van een hole te beïnvloeden.

Uitzonderingen:
1. Indien een andere Regel expliciet toestaat iets te doen of dit juist verbiedt, geldt die
Regel, en niet Regel 1-2,
2. Regel 1-2 wordt niet overtreden als iets gedaan wordt louter en alleen uit zorg voor
de baan.

* STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 1-2:Matchplay - verlies van de hole.
* In geval van een ernstige overtreding van Regel 1-2 kan de Commissie een straf van
diskwalificatie opleggen.
Noot 1: Een speler wordt geacht een ernstige overtreding van Regel 1-2 te hebben begaan
als de Commissie van mening is dat door zijn handelen deze Regel zodanig is overtreden dat
hij zichzelf of een andere speler een beduidend voordeel heeft bezorgd of een andere speler,
behalve zijn partner, een beduidend nadeel heeft berokkend.

1-3. Afspraak Regels niet na te leven
Spelers mogen niet afspreken een Regel buiten werking te stellen of een straf niet te tellen.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 1-3: Matchplay - diskwalificatie van beide
partijen.

1-4 Punten waarin de Regels niet voorzien
Indien de Regels geen oplossing bieden voor een geschilpunt, behoort de beslissing naar
billijkheid te worden genomen.
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2-1. Algemeen
Een match is een wedstrijd waarbij één partij speelt tegen een andere over een vastgestelde
ronde, tenzij door de Commissie anders is bepaald.
Matchplay wordt gespeeld per hole.
Een hole wordt gewonnen door de partij die de hole uitspeelt in het minste aantal slagen,
tenzij de Regels anders bepalen.
Bij een handicapwedstrijd wint de partij met de laagste nettoscore de hole.
De stand van de match wordt als volgt uitgedrukt: zoveel “holes voor” (holes up) of “gelijk”
(all square), en zoveel holes “te spelen”.
Een partij is “dormie” wanneer deze evenveel “holes voor” (holes up) staat als er nog te
spelen zijn.

2-2. Gehalveerde hole
Een hole wordt gehalveerd indien elke partij de hole uitspeelt in hetzelfde aantal slagen.
Wanneer een speler de hole heeft uitgespeeld en daarna een straf krijgt, terwijl zijn
tegenstander nog één slag heeft om te halveren, wordt de hole gehalveerd.

2-3. Winnaar van een match
Een match is gewonnen wanneer een partij meer holes voor staat dan er nog te spelen zijn.
Als de stand gelijk is, kan de Commissie de vastgestelde ronde verlengen met zoveel holes als
nodig zijn om een match te beslissen

2-4. Geven van de match, hole of volgende slag
Een speler mag een match voor of tijdens het spelen van die match geven.
Een speler mag een hole voor of tijdens het spelen van die hole geven.
Een speler mag de tegenstander zijn volgende slag te allen tijde geven,
mits de bal van de tegenstander stilligt. De tegenstander wordt geacht met zijn volgende
slag te hebben uitgeholed en de bal mag door elk van de partijen worden weggenomen. Een
gegeven slag, hole of match mag niet worden geweigerd of herroepen.
(Bal op de rand van de hole - zie Regel 16-2)

2-5. Twijfel over handelwijze; geschillen en claims
Indien de spelers bij matchplay twijfelen of een verschil van mening hebben, kan een speler
een claim kenbaar maken. Indien een bevoegde vertegenwoordiger van de Commissie niet
binnen redelijke tijd beschikbaar is, moeten de spelers de match zonder oponthoud
voortzetten. De Commissie mag een claim alleen in behandeling nemen als deze tijdig is
ingediend en als de claimende speler zijn tegenstander ter plekke heeft gemeld
i.

dat hij claimt of een bindende uitspraak wenst en

ii.

de feiten waarop de claim of de uitspraak moet worden gebaseerd.
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Een claim wordt als tijdig ingediend beschouwd als de speler, na ontdekking van
omstandigheden die aanleiding zijn voor een claim, zijn claim kenbaar maakt:
i.

voordat een van de spelers in de match van de volgende afslagplaats speelt, of

ii.

in geval van de laatste hole van de match, voordat alle spelers in de match de green
verlaten, of

iii.

als omstandigheden die aanleiding zijn voor de claim pas aan het licht komen nadat
alle spelers in de match de green van de laatste hole hebben verlaten, maar voordat
de uitslag van de match officieel is bekendgemaakt.

Een claim die een eerdere hole van de match betreft, mag alleen door de Commissie in
behandeling worden genomen als hij is gebaseerd op feiten die de claimende speler eerder
onbekend waren en hem door een tegenstander verkeerde informatie was gegeven (Regels
6-2a en 9). Een dergelijk claim moet tijdig worden ingediend.
Nadat de uitslag van de match officieel is bekendgemaakt, mag de Commissie geen claim in
behandeling nemen, tenzij de Commissie ervan overtuigd is dat
i.

de claim is gebaseerd op feiten die de claimende speler tot op het moment van de
officiële bekendmaking van de uitslag onbekend waren,

ii.

een tegenstander verkeerde informatie heeft gegeven aan de claimende speler en

iii.

de tegenstander wist dat hij verkeerde informatie gaf.

Voor het in behandeling nemen van een dergelijke claim bestaat geen tijdslimiet.
Noot 1: Een speler mag een regelovertreding van zijn tegenstander door de vingers zien,
zolang partijen niet afspreken een Regel buiten werking te stellen (Regel 1-3). Noot 2: Bij
matchplay mag een speler, als hij tijdens het spelen van een hole twijfelt over zijn rechten of
de juiste handelwijze, de hole niet met twee ballen uitspelen.

2-6. Algemene straf
De straf voor overtreding van een Regel bij matchplay is verlies van de hole,
tenzij anders is bepaald.
4.1. Vorm en makelij van stokken
a. Algemeen
De stokken van de speler moeten voldoen aan deze Regel en aan de voorwaarden,
specificaties en bindende uitleg zoals beschreven in Appendix II (zie Engelse uitgave).
Noot: De Commissie kan in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) vastleggen dat iedere driver
die de speler bij zich heeft een clubhoofd moet hebben, gespecificeerd naar model en loft,
dat voorkomt op de actuele lijst van “Conforming Driver Heads” uitgegeven door de R&A.
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b. Slijtage en verandering
Een stok die in nieuwe staat voldoet aan de Regels blijft aan de Regels voldoen na slijtage bij
normaal gebruik. Elk deel van een stok waaraan met opzet iets is veranderd, wordt
beschouwd als nieuw en moet in die staat voldoen aan de Regels.

4-2. Speelkenmerken veranderd en vreemd materiaal
a. Speelkenmerken veranderd
Tijdens een vastgestelde ronde mogen de speelkenmerken van een stok niet opzettelijk
worden veranderd door aanpassing of anderszins.
b. Vreemd materiaal
Op het slagvlak van de stok mag geen vreemd materiaal worden aangebracht met de
bedoeling de beweging van de bal te beïnvloeden.

* STRAF VOOR HET BIJ ZICH HEBBEN MAAR NIET DOEN VAN EEN SLAG MET EEN
STOK (OF STOKKEN) DIE NIET VOLDOET AAN REGEL 4-1 of 4-2:
Matchplay - Na het uitspelen van de hole waarop de overtreding is geconstateerd, wordt de
stand van de match aangepast door één hole af te trekken voor elke hole waarop een
overtreding plaatsvond; maximum aftrek per ronde: twee holes.
Match- of strokeplay - In geval een overtreding wordt vastgesteld tussen twee holes, wordt
ervan uitgegaan dat de overtreding op de volgende hole is ontdekt en de straf moet
dienovereenkomstig worden toegepast.
* Stokken die de speler bij zich heeft en die niet voldoen aan Regel 4-1 of 4-2, moeten door
de speler onmiddellijk na constatering hiervan buiten het spel worden verklaard aan zijn
tegenstander bij matchplay. Als de speler dat niet doet, wordt hij gediskwalificeerd.

STRAF VOOR HET DOEN VAN EEN SLAG MET EEN STOK DIE NIET VOLDOET AAN
REGEL 4-1 of 4-2:
Diskwalificatie.
4-3. Beschadigde stokken: reparatie en vervanging
a. Beschadiging tijdens het spel bij normaal gebruik
Indien tijdens een vastgestelde ronde de stok van een speler bij normaal gebruik tijdens het
spel wordt beschadigd, mag hij:
i.

de vastgestelde ronde afmaken met de beschadigde stok, of

ii.

zonder het spel onnodig op te houden, de stok herstellen of laten herstellen, of

iii.

als een extra mogelijkheid, alleen indien de stok niet meer bruikbaar is om mee te
spelen, de beschadigde stok vervangen door een andere stok. De vervanging mag het
spel niet onnodig ophouden (Regel 6-7) en er mag geen stok worden geleend die
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door iemand anders die op de baan speelt, is gekozen om mee te spelen of door
tijdens de vastgestelde ronde onderdelen die de speler of iemand anders voor hem
bij zich heeft, in elkaar te zetten.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 4-3a: Zie de strafbepalingen voor Regel
4-4a of b, en Regel 4-4c.
Noot: Een stok is onbruikbaar als hij ernstig beschadigd is, bijvoorbeeld als de steel is
ingedeukt, sterk verbogen is of in stukken gebroken; als de kop los raakt, afbreekt of in
belangrijke mate is vervormd, of als de grip los raakt. Een stok is niet onbruikbaar als alleen
de hoek van de kop of van het slagblad is veranderd, of als de kop krassen vertoont.
b. Beschadiging tijdens het spel door iets anders dan normaal gebruik
Indien tijdens een vastgestelde ronde de stok van een speler wordt beschadigd op andere
wijze dan door normaal gebruik tijdens het spel, waardoor hij niet meer voldoet aan de
Regels of waardoor de speelkenmerken zijn gewijzigd, mag de stok tijdens de ronde niet
meer worden gebruikt of vervangen.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 4-3b: Diskwalificatie.
c. Beschadiging voor het begin van een ronde
De speler mag een stok gebruiken die voor het begin van een ronde beschadigd was, mits de
stok in zijn beschadigde toestand voldoet aan de Regels. Een beschadiging die plaatsvond
voor het begin van de ronde mag tijdens de ronde worden hersteld, mits de speelkenmerken
niet worden gewijzigd en het spel niet onnodig wordt opgehouden.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 4-3c: Zie de strafbepalingen voor Regel
4-1 of 4-2.
(Onnodig oponthoud - zie Regel 6-7)
4-4. Maximum van veertien stokken
a. Keuze en toevoegen van stokken
De speler mag een vastgestelde ronde niet beginnen met meer dan veertien stokken. Hij is
beperkt tot de voor die ronde gekozen stokken, maar is hij gestart met minder dan veertien
stokken, dan mag hij elk aantal stokken toevoegen, mits zijn totaal aantal stokken het
maximum van veertien niet overschrijdt.
Aanvulling met één of meer stokken mag geen onnodig oponthoud veroorzaken (Regel 6-7)
en de speler mag geen stok toevoegen of lenen die door iemand anders, die op de baan
speelt, is gekozen om mee te spelen.
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b. Partners mogen samendoen met stokken
Partners mogen samendoen met hun stokken, mits zij in totaal niet meer dan veertien
stokken bij zich hebben.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 4-4a of b, ONGEACHT HET AANTAL
BOVENTALLIGE STOKKEN:
Matchplay - Na het uitspelen van de hole waarop de overtreding is geconstateerd, wordt de
stand van de match aangepast door één hole af te trekken voor elke hole waarop een
overtreding plaatsvond; maximum aftrek per ronde: twee holes.
Matchplay of strokeplay - In geval een overtreding wordt vastgesteld tussen twee holes,
wordt ervan uitgegaan dat de overtreding op de zojuist gespeelde hole is ontdekt en de straf
voor overtreding van Regel 4-4a of b is niet van toepassing op de volgende hole.
c. Boventallige stok buiten het spel verklaren
Elke stok (of stokken) die niet voldoet aan Regel 4-3a (iii) of Regel 4-4 en meegedragen of
gebruikt wordt, moet door de speler onmiddellijk na constatering hiervan buiten het spel
worden verklaard aan zijn tegenstander bij matchplay . De speler mag deze stok of stokken
gedurende het vervolg van de vastgestelde ronde niet meer gebruiken.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 4-4c: Diskwalificatie. –
5-1. De bal
Algemeen
De speler moet met een bal spelen die voldoet aan de in Appendix III gespecificeerde eisen.
Noot: De Commissie kan in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) -vastleggen dat de bal
waarmee de speler speelt, moet voorkomen op de geldende “List of Conforming Golf Balls”,
uitgegeven door de R&A.

5-2. Vreemd materiaal
Op de bal waarmee de speler speelt, mag geen vreemd materiaal zijn aangebracht met de
bedoeling de speelkenmerken te veranderen.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 5-1 of 5-2: Diskwalificatie.
5-3. Bal onbruikbaar
Een bal is onbruikbaar voor het spel, indien hij zichtbaar is ingesneden, gebarsten of
misvormd. Een bal is niet onbruikbaar indien er alleen maar modder of ander materiaal aan
kleeft, de buitenkant krassen of schrammen vertoont, of de verf beschadigd of verkleurd is.
Indien een speler redenen heeft aan te nemen dat zijn bal onbruikbaar is geworden tijdens
het spelen van de hole die wordt gespeeld, mag hij zijn bal zonder straf opnemen om vast te
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stellen of deze onbruikbaar is.
Voordat hij de bal opneemt, moet de speler zijn voornemen hiertoe melden aan zijn
tegenstander.
Daarna mag hij de bal opnemen en onderzoeken, mits hij zijn tegenstander, de gelegenheid
geeft de bal te onderzoeken en het opnemen en terugplaatsen waar te nemen. De bal die
volgens Regel 5-3 wordt opgenomen, mag niet worden schoongemaakt.
Indien de speler deze handelwijze niet of niet helemaal volgt of als hij de bal opneemt
zonder dat hij redenen heeft om aan te nemen dat de bal onbruikbaar geworden is tijdens
het spelen van de hole die wordt gespeeld, krijgt hij één strafslag.
Indien wordt vastgesteld dat de bal onbruikbaar is geworden tijdens het spelen van de hole
die wordt gespeeld, mag de speler zijn bal vervangen door een andere, die moet worden
geplaatst op de plek waar de oorspronkelijke bal lag. Anders moet de oorspronkelijke bal
worden teruggeplaatst. Indien een speler een bal vervangt wanneer dat niet mag en hij doet
een slag met de onterecht vervangende bal, krijgt hij de algemene straf voor de overtreding
van Regel 5-3, maar hij krijgt geen extra straf volgens deze Regel of Regel 15-2.
Indien een bal in stukken breekt ten gevolge van een slag, telt de slag niet en moet de speler
zonder straf een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal werd
gespeeld (zie Regel 20-5).

* STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 5-3:
Matchplay - verlies van de hole.
* Indien een speler de algemene straf krijgt voor overtreding van Regel 5-3 is er geen extra
straf volgens deze Regel.
Noot 1: Indien de tegenstander een claim van onbruikbaarheid wil betwisten, moet hij dit
doen voordat de speler een andere bal speelt.
Noot 2: Indien de oorspronkelijke ligging van de bal die geplaatst of teruggeplaatst moet
worden, is veranderd, zie Regel 20-3b.
(Schoonmaken van een bal die is opgenomen op de green of volgens een andere Regel - zie
Regel 21)

6-1.De Regels
De speler en zijn caddie zijn verantwoordelijk voor het kennen van de Regels. De speler krijgt
voor iedere regelovertreding van zijn caddie gedurende een vastgestelde ronde de straf die
van toepassing is.

6-2.Handicap
Voor het begin van een match met handicapverrekening behoren de spelers aan elkaar op te
geven wat hun respectievelijke handicap is. Indien een speler een match begint na een
hogere handicap te hebben opgegeven dan waar hij recht op heeft, en dit heeft gevolgen
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voor het aantal te geven of te ontvangen slagen, dan wordt hij gediskwalificeerd; in alle
andere gevallen moet de speler van de opgegeven handicap spelen.

6-3.Starttijd en groepen
a. Starttijd
De speler moet starten op de door de Commissie vastgestelde tijd.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 6-3a:
Indien de speler binnen vijf minuten na zijn starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats
aankomt, is de straf voor te laat starten verlies van de eerste hole bij matchplay . Anders is
de straf voor overtreding van deze Regel diskwalificatie.
Uitzondering: De Commissie kan besluiten geen straf op te leggen als een speler door
buitengewone omstandigheden te laat aan de start kwam.

6-4. Caddie
De speler mag worden bijgestaan door een caddie, maar hij mag maar één caddie
tegelijkertijd hebben.

*STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 6-4:
Matchplay - Na het uitspelen van de hole waarop de overtreding is geconstateerd, wordt de
stand van de match aangepast door één hole af te trekken voor elke hole waarop een
overtreding plaatsvond; maximum aftrek per ronde: twee holes.
Match- of strokeplay - In geval een overtreding wordt vastgesteld tussen twee holes, wordt
ervan uitgegaan dat de overtreding op de volgende hole is ontdekt en de straf moet
dienovereenkomstig worden toegepast. Anders wordt de speler gediskwalificeerd.
* Een speler die in strijd met deze Regel meer dan één caddie heeft, moet onmiddellijk nadat
de overtreding is geconstateerd, zorgen dat hij gedurende het vervolg van de vastgestelde
ronde slechts één caddie tegelijkertijd heeft.
Noot: De Commissie kan in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) het gebruik van caddies
verbieden of een speler beperkingen opleggen in de keuze van een caddie.

6-5. De bal
De speler is verantwoordelijk voor het spelen van de juiste bal. Iedere speler behoort zijn bal
te voorzien van een merkteken.

7-1. Oefenen voor of tussen de ronden
Een speler mag op een dag van een matchplaywedstrijd voor het begin van de ronde
oefenen op de wedstrijdbaan.
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STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 7-1b: Diskwalificatie.
Noot: De Commissie kan in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) verbieden te oefenen op de
wedstrijdbaan op een dag van een matchplaywedstrijd.

7-2. Tijdens een ronde
Een speler mag geen oefenslag doen tijdens het spelen van een hole. Tussen twee holes mag
hij geen oefenslag doen, maar het oefenen van putts of chips is toegestaan op of bij:
a. de green van de laatstgespeelde hole,
b. elke oefengreen, of
c. de afslagplaats van de eerstvolgende te spelen hole in de ronde,
mits geen oefenslag wordt gedaan in een hindernis en het spel niet onnodig wordt
opgehouden (Regel 6-7).
Slagen gedaan bij het uitspelen van een hole waarvan het resultaat al is beslist, zijn geen
oefenslagen.
Uitzondering: Wanneer de Commissie het spel heeft stopgezet, mag een speler voor de
hervatting van het spel oefenen (a) zoals is bepaald in deze Regel, (b) overal, behalve op de
wedstrijdbaan en (c) zoals verder door de Commissie is toegestaan.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 7-2: Matchplay - verlies van de hole.
In geval van een overtreding tussen twee holes geldt de straf op de volgende hole.
Noot 1: Een oefenswing is geen oefenslag en mag overal worden gemaakt, mits de speler de
Regels niet overtreedt.
Noot 2: De Commissie kan in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) het volgende verbieden:
a. oefenen op of bij de green van de laatst gespeelde hole, en
b. een bal laten rollen op de green van de laatst gespeelde hole.

8-1. Advies
Tijdens een vastgestelde ronde mag een speler niet: aan iemand in de wedstrijd die op de
baan speelt advies geven, behalve aan zijn partner, of advies vragen aan iemand anders dan
zijn partner, zijn caddie of de caddie van zijn partner.

8-2. Aangeven van speellijn.
De “speellijn” is de richting waarin de speler wil dat zijn bal gaat na een slag, plus een
redelijke marge aan weerszijden van de beoogde richting. De speellijn loopt van de grond
omhoog, maar loopt niet door voorbij de hole.
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a. Buiten de green
Behalve op de green, mag een speler zich de speellijn door iedereen laten aangeven, maar er
mag niemand door de speler worden opgesteld op of dicht bij deze lijn, of op het verlengde
van de speellijn voorbij de hole, terwijl de slag wordt gedaan.
Elk merkteken dat door de speler of met zijn medeweten is aangebracht om de speellijn aan
te geven, moet worden weggenomen voordat de slag wordt gedaan.
Uitzondering: Vlaggenstok bewaakt of omhooggehouden - zie Regel 17-1.
b. Op de green
Wanneer de bal van een speler op de green ligt, mag de speler, zijn partner, zijn caddie of de
caddie van zijn partner vóór, maar niet tijdens de slag een lijn voor het putten aangeven,
zonder daarbij de green aan te raken. Nergens mag een merkteken worden geplaatst om
een lijn voor het putten aan te geven.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
Noot: De Commissie kan in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) van een teamwedstrijd
bepalen dat elk team iemand mag aanstellen die aan leden van het team advies mag geven
(daarbij inbegrepen het aangeven van een lijn voor het putten). De Commissie kan
voorwaarden stellen aan de benoeming en de bevoegdheden van deze persoon, die aan de
Commissie moet worden bekendgemaakt voordat hij advies geeft.

9-1. Algemeen
Bij het aantal slagen dat een speler heeft gedaan, moeten al zijn strafslagen zijn inbegrepen.

9-2. Matchplay
a. Informatie over het aantal slagen
Een tegenstander heeft tijdens het spelen van een hole het recht zich te vergewissen van het
aantal slagen dat de speler heeft gedaan en, na het uitspelen van een hole, van het aantal
slagen dat deze over de zojuist gespeelde hole heeft gedaan.
b. Verkeerde informatie Een speler mag geen verkeerde informatie geven aan zijn
tegenstander. Indien een speler verkeerde informatie geeft, verliest hij de hole. Een speler
wordt geacht verkeerde informatie gegeven te hebben indien hij:
i.

nalaat zijn tegenstander zo spoedig mogelijk te melden dat hij een straf heeft
opgelopen, tenzij:

(a) hij blijkbaar een Regel toepaste waarmee een straf is gemoeid en de tegenstander dit
heeft waargenomen, of
(b) hij zijn fout herstelt voor zijn tegenstander zijn volgende slag doet, of
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ii.

tijdens het spelen van een hole verkeerde informatie geeft over het aantal slagen dat
hij heeft gedaan en dit niet rechtzet voordat zijn tegenstander zijn volgende slag
doet, of

iii.

verkeerde informatie geeft over het aantal slagen dat hij heeft gedaan op de zojuist
gespeelde hole waardoor de tegenstander het resultaat van de hole verkeerd
beoordeelt, tenzij hij zijn fout herstelt voordat een van de spelers een slag doet van
de volgende afslagplaats, of - in geval van de laatste hole van de match - voordat alle
spelers de green verlaten.

Een speler heeft zelfs verkeerde informatie gegeven, wanneer dit het gevolg is van het
niet meetellen van een straf waarvan de speler onkundig was. De speler is
verantwoordelijk voor het kennen van de Regels.

10-1. Matchplay
a. Bij het beginnen van een hole
De volgorde van de indeling bepaalt wie de eer heeft op de eerste afslagplaats. Is er
geen indeling, dan beslist het lot.
De partij die een hole wint, heeft de eer op de volgende afslagplaats. Is een hole
gehalveerd, dan behoudt de partij die de eer had op de vorige afslagplaats de eer.
b. Tijdens het spelen van een hole
Nadat beide spelers de hole zijn begonnen, wordt de bal die het verst van de hole ligt het
eerst gespeeld. Indien de ballen op gelijke afstand van de hole liggen of de afstanden tot
de hole niet zijn vast te stellen, beslist het lot welke bal het eerst wordt gespeeld.
Uitzondering: Regel 30-3b (bestbal- en vierbalmatchplay).
Noot: Wanneer het duidelijk wordt dat de oorspronkelijke bal niet zal worden gespeeld
zoals hij ligt en de speler verplicht is een bal te spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar
de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld (zie Regel 20-5), wordt de volgorde van
spelen bepaald door de plek waar de vorige slag werd gedaan. Wanneer een bal
gespeeld mag worden op een andere plek dan waar de vorige slag werd gedaan, wordt
de volgorde van spelen bepaald door de ligplaats waar de oorspronkelijke bal tot
stilstand kwam.
c. In de verkeerde volgorde spelen
Indien een speler speelt wanneer zijn tegenstander had moeten spelen, volgt geen straf,
maar de tegenstander mag onmiddellijk eisen dat de speler de slag laat vervallen en een
bal speelt in de juiste volgorde, zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal
het laatst werd gespeeld (zie Regel 20-5).
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10-3. Provisionele bal of andere bal van de afslagplaats
Indien een speler een provisionele bal of een andere bal van de afslagplaats speelt, moet hij
dit doen nadat zijn tegenstander zijn eerste slag heeft gedaan. Indien meer dan één speler
besluit een provisionele bal te spelen of een andere bal moet spelen blijft de oorspronkelijke
volgorde gehandhaafd. Als een speler een provisionele bal of een andere bal in de verkeerde
volgorde speelt, is Regel 10-1c of 10-2c van toepassing.

11-1. Op de tee
Wanneer een speler een bal in het spel brengt op de afslagplaats, moet de bal gespeeld
worden binnen de afslagplaats en van het oppervlak van de grond of van een toegestane tee
(zie Appendix IV), in of op het oppervlak van de grond.
Voor het doel van deze Regel houdt het oppervlak van de grond ook in een oneffenheid van
het oppervlak (al dan niet gemaakt door de speler) en zand of ander natuurlijk materiaal (al
dan niet door de speler geplaatst).
Indien een speler een slag doet naar een bal op een tee die niet voldoet aan de Regels, of
naar een bal die is opgeteed op een wijze die door deze Regel niet wordt toegestaan, wordt
hij gediskwalificeerd.
Een speler mag buiten de afslagplaats staan om een bal te spelen die daarbinnen ligt.

11-2. Teemerken
Voordat een speler zijn eerste slag doet naar een bal - welke dan ook - op de afslagplaats
van de hole die wordt gespeeld, worden de teemerken geacht vast te staan. Indien in een
dergelijk geval de speler een teemerk verplaatst of verplaatsing toestaat om belemmering
van zijn stand te vermijden, of van de ruimte voor zijn voorgenomen swing of van zijn
speellijn, krijgt hij de straf voor overtreding van Regel 13-2.

11-3. Bal valt van de tee
Indien een bal die niet in het spel is van een tee valt of bij het adresseren door de speler van
een tee wordt gestoten, mag de bal, zonder straf, opnieuw worden opgeteed. Indien echter
in deze omstandigheden een slag naar de bal wordt gedaan, of de bal daarbij beweegt of
niet, dan telt de slag, maar er volgt geen straf.

11-4. Afslaan buiten de afslagplaats
Indien een speler bij het beginnen van een hole een bal speelt buiten de afslagplaats, volgt
er geen straf, maar de tegenstander mag onmiddellijk eisen dat de speler de slag laat
vervallen en dat hij een bal speelt binnen de afslagplaats.

11-5. Afslaan van een verkeerde afslagplaats
De bepalingen van Regel 11-4 zijn van toepassing.

12-1. De bal zien; zoeken naar de bal
Een speler heeft niet per definitie het recht zijn bal te zien wanneer hij een slag doet.
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Bij het zoeken naar zijn bal, waar dan ook op de baan, mag de speler lang gras, biezen,
struiken, brem, heide of iets dergelijks aanraken of buigen, maar alleen voor zover als nodig
is om de bal te vinden of te identificeren en mits dit de ligging van de bal, de ruimte voor zijn
voorgenomen stand of swing of zijn speellijn niet verbetert; als de bal wordt bewogen geldt
Regel 18-2a, behalve als de punten a - d van deze Regel van toepassing zijn.
Naast de wijze van zoeken en identificeren van een bal zoals die verder door de Regels wordt
toegestaan, mag de speler volgens Regel 12-1 ook als volgt een bal zoeken en identificeren:
a. Zoeken of identificeren van de met zand bedekte bal.
Indien waar dan ook op de baan de bal van de speler vermoedelijk bedekt is met zand,
zodanig dat hij hem niet kan vinden of identificeren, mag hij zonder straf het zand aanraken
of verplaatsen om de bal te vinden of te identificeren. Als de bal is gevonden, en
geïdentificeerd als de zijne, moet de speler de ligging zo nauwkeurig mogelijk nabootsen
door het zand terug te plaatsen. Als de bal bij het zoeken of identificeren wordt bewogen
door het aanraken of verplaatsen van zand, volgt geen straf; de bal moet worden
teruggeplaatst en de ligging moet worden nagebootst.
Bij het nabootsen van een ligging volgens deze Regel mag de speler een klein deel van de bal
zichtbaar laten.
b. Zoeken of identificeren van de met losse natuurlijke voorwerpen bedekte bal in hindernis
Indien in een hindernis de bal van de speler vermoedelijk bedekt is met losse natuurlijke
voorwerpen, zodanig dat hij hem niet kan vinden of identificeren, mag hij zonder straf losse
natuurlijke voorwerpen aanraken of verplaatsen om de bal te vinden of te identificeren. Als
de bal is gevonden of geïdentificeerd als de zijne, moet de speler de losse natuurlijke
voorwerpen terugplaatsen. Als de bal bij het zoeken of identificeren wordt bewogen door
het aanraken of verplaatsen van losse natuurlijke voorwerpen is Regel 18-2a van toepassing;
als de bal wordt bewogen bij het terugplaatsen van de losse natuurlijke voorwerpen volgt
geen straf en moet de bal worden teruggeplaatst.
Indien de bal helemaal bedekt was met losse natuurlijke voorwerpen moet de speler de bal
weer bedekken, maar mag een klein deel van de bal zichtbaar blijven.
c. Zoeken naar de bal in het water in een waterhindernis
Indien een bal vermoedelijk in het water van een waterhindernis ligt, mag de speler
ernaar peilen met een stok of op andere wijze. Wordt de bal tijdens het peilen in het
water per ongeluk bewogen dan volgt geen straf en moet hij worden teruggeplaatst,
tenzij de speler verkiest te handelen volgens Regel 26-1. Als de bewogen bal niet in het
water lag of de bal werd per ongeluk door de speler bewogen anders dan tijdens het
peilen, is Regel 18-2a van toepassing.
d. Zoeken naar de bal in een obstakel of abnormale terreinomstandigheid
Indien bij het zoeken naar een bal in of op een obstakel of in een abnormale
terreinomstandigheid de bal per ongeluk wordt bewogen, volgt er geen straf; de bal
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moet worden teruggeplaatst, tenzij de speler verkiest te handelen volgens Regel 24-1b,
24-2b of 25-1b, afhankelijk van de situatie. Indien de speler de bal terugplaatst, mag hij
alsnog handelen volgens een van deze Regels, indien van toepassing.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 12-1:
Matchplay - verlies van de hole.
(Verbetering van ligging, ruimte voor voorgenomen stand of swing, of speellijn - zie Regel
13-2)

12-2. Identificeren van de bal
De speler is verantwoordelijk voor het spelen van de juiste bal. Iedere speler behoort zijn
bal te voorzien van een merkteken.
Indien een speler meent dat een stilliggende bal van hem is, maar hij kan hem niet
identificeren, mag hij de bal daarvoor zonder straf opnemen. Het recht om een bal op te
nemen voor identificatie geldt naast de handelingen die zijn toegestaan volgens Regel
12-1.
Voordat hij de bal opneemt, moet de speler zijn voornemen hiertoe melden aan zijn
tegenstander bij matchplay en de ligplaats van de bal merken. Daarna mag hij de bal
opnemen en identificeren, mits hij zijn tegenstander, de gelegenheid geeft het opnemen
en terugplaatsen waar te nemen. De bal die volgens Regel 12-2 is opgenomen, mag niet
verder worden schoongemaakt dan nodig is voor identificatie.
Indien de bal van de speler is en hij volgt deze handelwijze niet of niet helemaal, of hij
neemt onnodig zijn bal op voor identificatie, krijgt de speler één strafslag.
Indien de opgenomen bal van de speler is, moet hij de bal terugplaatsen. Plaatst hij hem
niet terug, dan krijgt hij de algemene straf voor overtreding van Regel 12-2, maar geen
extra straf volgens deze Regel.
Noot: Indien de oorspronkelijke ligging van een bal die teruggeplaatst moet worden, is
veranderd, zie Regel 20-3b.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 12-2: Matchplay - verlies van de hole.
* Indien een speler de algemene straf krijgt voor overtreding van Regel 12-2 krijgt hij
geen extra straf volgens deze Regel.

13-1. Algemeen
De bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de Regels anders bepalen.
(Stilliggende bal bewogen - zie Regel 18)

13-2. Verbetering van ligging, ruimte voor voorgenomen stand of swing, of
speellijn
Een speler mag niet verbeteren of verbetering toestaan van:
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• de ligplaats of de ligging van zijn bal
• de ruimte voor zijn voorgenomen stand of swing
• zijn speellijn of een redelijke verlenging van die lijn voorbij de hole, of
• de ruimte waarin hij een bal moet droppen of plaatsen
door een van de volgende handelingen:
• met een stok op de grond drukken
• bewegen, buigen of breken van iets dat groeit of vastzit (vaste obstakels en
voorwerpen die buiten de baan markeren inbegrepen)
• maken of verwijderen van oneffenheden
• wegnemen of platdrukken van zand, losse aarde, teruggelegde plaggen (“divots”) of
graszoden, of
• verwijderen van dauw, rijp of water.
De speler krijgt echter geen straf wanneer dit gebeurt:
• bij het laten rusten van de stok op de grond (“grounding”) tijdens het adresseren van
de bal
• bij het correct innemen van zijn stand
• bij het doen van een slag of bij de opzwaai van zijn stok voor een slag en de slag wordt
afgemaakt
• bij het maken of verwijderen van oneffenheden binnen de afslagplaats of bij het
wegvegen van dauw, rijp of water op de afslagplaats, of
• op de green bij het wegvegen van zand en losse aarde of bij het herstellen van
beschadigingen (Regel 16-1).
Uitzondering: Bal in hindernis - zie Regel 13-4.

13-3. Stand opbouwen
Een speler heeft het recht zijn voeten stevig neer te zetten bij het innemen van zijn
stand, maar hij mag geen stand opbouwen.

13-4. Bal in de hindernis; verboden handelingen
Behalve zoals in de Regels is bepaald, mag een speler voor hij een slag doet naar een bal
die in een hindernis ligt (hetzij een bunker of een waterhindernis) of die, na te zijn
opgenomen in een hindernis, wellicht in de hindernis gedropt of geplaatst zal worden:
a. niet de gesteldheid van de hindernis of van een gelijksoortige hindernis testen
b. niet de grond in de hindernis of water in de waterhindernis aanraken met zijn hand of
een stok, of
c. niet een los natuurlijk voorwerp aanraken of bewegen dat in de hindernis ligt of deze
raakt.

15

Uitzonderingen:
1. Mits niets wordt gedaan dat neerkomt op het testen van de gesteldheid van de
hindernis of dat de ligging van de bal verbetert, krijgt de speler geen straf wanneer hij (a)
de grond of losse natuurlijke voorwerpen aanraakt in een hindernis of water in een
waterhindernis ten gevolge van een val of om vallen te voorkomen, bij het wegnemen
van een obstakel, bij meten of markeren van de ligplaats of bij het terughalen, opnemen,
plaatsen of terugplaatsen van een bal volgens een Regel of (b) zijn stokken in een
hindernis neerlegt.
2. De speler mag op elk moment zand of aarde in een hindernis vlak maken, mits dit
alleen gebeurt uit zorg voor de baan en niets wordt gedaan in strijd met Regel 13-2 met
betrekking tot zijn volgende slag. Indien een bal na een bunkerslag buiten de hindernis is,
mag de speler zonder enige beperking zand of aarde in de hindernis vlak maken.
3. Indien de speler een slag doet uit een hindernis en de bal komt tot stilstand in een
andere hindernis, geldt Regel 13-4a niet voor verdere acties in de hindernis waaruit de
slag werd gedaan.
Noot: De speler mag op elk moment, ook bij het adresseren of bij de opzwaai voor de
slag, met een stok of anderszins een obstakel aanraken of een object dat door de
Commissie tot een integraal deel van de baan is verklaard, of gras, een struik, een boom
of iets anders dat groeit.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
14-1. De bal moet correct worden geslagen
a. Er moet correct naar de bal worden geslagen met de kop van de stok; duwen, schuiven
of lepelen is niet toegestaan.
b. Verankering van de stok. Tijdens de slag mag de speler verankeren noch rechtstreek
noch met behulp van en verankerpunt.
Noot 1: De stok is rechtstreeks verankerd wanneer de speler opzettelijk de stok of de
hand waarmee hij de stok vastpakt tegen enig deel van het lichaam gedrukt houdt,
behalve dat de speler de stok en de hand waarmee hij de stok vastpakt tegen zijn
andere hand en/of onderarm mag houden.
Noot 2: Een “verankeringspunt” ontstaat wanneer de speler opzettelijk de onderarm
tegen een ander deel van het lichaam fixeert om zo een vast punt te maken terwijl hij
met de andere hand de stok beweegt.

14-2. Hulp
a. Fysieke hulp en bescherming tegen weersinvloeden
Tijdens een slag mag een speler geen fysieke hulp of bescherming tegen weersinvloeden
aanvaarden.
b. Caddie of partner achter bal laten staan
Een speler mag geen slag doen terwijl zijn caddie, zijn partner of diens caddie achter de
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bal staat opgesteld op of dicht bij het verlengde van de speellijn of de puttinglijn.
Uitzondering: Een speler krijgt geen straf als zijn caddie, zijn partner of diens caddie
onbedoeld achter de bal staat op of dicht bij het verlengde van de speellijn of de
puttinglijn.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 14-1 of 14-2: Matchplay - verlies van de
hole.

14-3. Kunstmatige hulpmiddelen, ongebruikelijke uitrusting en afwijkend
gebruik van uitrusting
Regel 14-3 regelt het gebruik van uitrusting en hulpmiddelen (ddarbij inbegrepen
elektronische apparaten) die een speler zouden kunnen helpen bij het doen van een slag
of bij zijn spel in het algemeen. Golf is een uitdagend spel, waarbij succes afhankelijk
behoort te zijn van inzicht, vaardigheden en kwaliteiten van de speler. De R&A laat zich
door dit principe leiden bij het bepalen of het gebruik v enig voorwerp een overtreding
van R 14-3 is. Voor gedetailleerde specificaties en toelichting of uitrusting en
hulpmiddelen voldoen aan de eisen gesteld in R 14-3 en de handelwijze voor advies en
het ter beoordeling voorleggen van uitrusting en hulpmiddelen—zie Apendix IV v het
Engels regelboekje.
Behalve zoals in de Regels is bepaald, mag de speler tijdens een vastgestelde ronde geen
kunstmatig hulpmiddel of ongebruikelijke uitrusting gebruiken of enige uitrusting op
afwijkende wijze gebruiken:
a. die hem zou kunnen helpen bij het doen van een slag of bij zijn spel, of
b. om afstanden of omstandigheden die van invloed op zijn spel zouden kunnen zijn, te
beoordelen of te meten, of
c. die hem zou kunnen helpen bij het vastpakken van de stok; behalve dat:
i.

gewone gladde handschoenen mogen worden gedragen

ii.

hars, poeder en droog- of vochtigmakende middelen mogen worden gebruikt, en

iii.

een handdoek of een zakdoek om de grip mag worden gewikkeld.

Uitzonderingen:
1. Een speler overtreedt deze Regel niet als:
(a) de uitrusting of het hulpmiddel ontworpen of bedoeld is voor het verlichten van een
medische conditie
(b) de speler een geldige medische reden heeft om de uitrusting of het hulpmiddel te
gebruiken, en
(c) de Commissie er van overtuigd is dat het gebruik de speler geen oneerlijk voordeel
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ten opzichte van de andere spelers oplevert.
2. De speler overtreedt deze Regel niet als hij uitrusting op de gebruikelijke manier
gebruikt.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 14-3: Diskwalificatie
Noot: De Commissie kan een Plaatselijke Regel vaststellen die spelers toestaat
hulpmiddelen te gebruiken die uitsluitend afstand meten.

14-4. Bal meer dan eenmaal raken
Indien tijdens een slag de stok van een speler de bal meer dan eenmaal raakt, moet de
speler de slag tellen en één strafslag bijtellen, dus twee slagen in totaal.

14-5. Spelen van bewegende bal
Een speler mag geen slag doen naar zijn bal terwijl deze beweegt.
Uitzonderingen:
• Bal valt van tee - Regel 11-3.
• Bal meer dan eenmaal raken - Regel 14-4.
• Bal beweegt in water - Regel 14-6.
Wanneer de bal pas begint te bewegen nadat de speler de slag of de opzwaai met zijn
stok voor de slag is begonnen, volgt er geen straf volgens deze Regel voor het spelen van
een bewegende bal, maar de speler wordt niet vrijgesteld van een straf volgens de
volgende Regels:
• Stilliggende bal door speler bewogen - Regel 18-2a.
• Stilliggende bal beweegt na adresseren - Regel 18-2b.
(Bal met opzet van richting veranderd of gestopt door speler, partner of caddie - zie
Regel 1-2)

14-6. Bal beweegt in water
Wanneer een bal beweegt in water in een waterhindernis mag de speler, zonder straf,
een slag doen, maar hij mag daarmee niet wachten om de ligplaats van de bal door de
wind of de stroom te laten verbeteren. Een bal die beweegt in water in een
waterhindernis mag worden opgenomen indien de speler kiest voor toepassing van Regel
26.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 14-5 of 14-6: Matchplay - verlies van de
hole

15-1. Algemeen
Een speler moet een hole uitspelen met de bal gespeeld van de afslagplaats, tenzij de bal
verloren is of buiten de baan ligt, of tenzij de speler de bal vervangt, ongeacht of
vervanging is toegestaan (zie Regel 15-2). Indien een speler een verkeerde bal speelt, zie
Regel 15-3.
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15-2. Vervangende bal
Een speler mag een bal vervangen wanneer hij handelt volgens een Regel die de speler
toestaat een andere bal te spelen, te droppen of te plaatsen om de hole uit te spelen. De
vervangende bal wordt de bal in het spel.
Indien een speler een bal vervangt terwijl dat volgens de Regels niet is toegestaan, dan is
die vervangende bal geen verkeerde bal; het wordt de bal in het spel. Indien de fout niet
wordt hersteld zoals bepaald in Regel 20-6 en de speler doet een slag naar een onterecht
vervangende bal, dan verliest hij de hole bij matchplay .
Uitzondering: Indien een speler een straf krijgt wegens het spelen van een verkeerde
plaats volgt geen extra straf voor het vervangen van een bal wanneer dat niet is
toegestaan.
(Spelen van verkeerde plaats - zie Regel 20-7)

15-3. Verkeerde bal - Wrong Ball
a. Matchplay
Indien een speler een slag doet naar een verkeerde bal verliest hij de hole.
Indien de verkeerde bal van een andere speler is, moet deze speler een bal plaatsen op
de plek waar de verkeerde bal de eerste keer werd gespeeld.
Indien speler en tegenstander hun ballen verwisselen tijdens het spelen van een hole,
verliest degene die het eerst een slag deed naar een verkeerde bal de hole. Wanneer dit
niet kan worden vastgesteld moet de hole worden uitgespeeld met de verwisselde
ballen.
Uitzondering: Een speler die een slag doet naar een verkeerde bal die beweegt in water
in een waterhindernis krijgt geen straf. Slagen naar een verkeerde bal die beweegt in
water in een waterhindernis tellen niet mee in de score van de speler. De speler moet
zijn fout herstellen door de juiste bal te spelen of te handelen volgens de Regels.
(Plaatsen en terugplaatsen - zie Regel 20-3).

16-1 Algemeen
a. Aanraken van puttinglijn
De puttinglijn mag niet worden aangeraakt, behalve in de volgende gevallen:
i.

de speler mag losse natuurlijke voorwerpen verwijderen, mits hij niets neerdrukt

ii.

de speler mag bij het adresseren de stok voor de bal zetten, mits hij niets neerdrukt

iii.

bij het meten - Regel 18-6

iv.

bij het opnemen of terugplaatsen van de bal - Regel 16-1b

v.

bij het neerdrukken van een balmerker
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vi.

bij het herstellen van oude hole-pluggen of beschadigingen door ballen (“ball marks”)
op de green - Regel 16-1c, en

vii.

bij het wegnemen van losse obstakels - Regel 24-1.

(Aangeven van lijn voor putten op de green - zie Regel 8-2b)
b. Opnemen en schoonmaken van de bal
Een bal op de green mag worden opgenomen en, indien gewenst, worden
schoongemaakt. De ligplaats van de bal moet worden gemerkt voordat hij wordt
opgenomen en de bal moet worden teruggeplaatst (zie Regel 20-1). Een bal mag niet
worden opgenomen als een andere bal in beweging is en het opnemen de beweging van
de bal zou kunnen beïnvloeden.
c. Herstellen van hole-pluggen, beschadigingen door ballen
(“ball marks”) en andere beschadigingen De speler mag, of zijn bal op de green ligt of
niet, een oude hole-plug en beschadigingen van de green door de inslag van een bal
herstellen. Indien een bal of een balmerker daarbij per ongeluk wordt bewogen, moet de
bal of de balmerker worden teruggeplaatst. Er volgt geen straf, mits het bewegen van de
bal of de balmerker rechtstreeks is toe te schrijven aan de specifieke handeling van het
herstellen van een oude hole-plug of beschadigingen van de green door de inslag van
een bal. Anders is Regel 18 van toepassing.
Elke andere beschadiging van de green mag niet worden hersteld indien dit de speler zou
kunnen helpen bij het verder spelen van de hole.
d. Testen van greenoppervlak
Tijdens de vastgestelde ronde mag een speler het oppervlak van geen enkele green
testen door er een bal over te rollen of door het oppervlak ruw te maken of te schrapen.
Uitzondering: De speler mag tussen twee holes het oppervlak van een oefengreen en van
de green van de laatst gespeelde hole testen, tenzij de Commissie dat heeft verboden
(zie Noot 2 bij Regel 7-2).
e. Stand schrijlings of op puttinglijn
Een speler mag bij het doen van een slag op de green niet schrijlings over de puttinglijn
staan, of met een van beide voeten de puttinglijn raken of het verlengde daarvan achter
de bal. Uitzondering: Er volgt geen straf indien de stand onbedoeld schrijlings over of op
de puttinglijn (of het verlengde daarvan achter de bal) wordt ingenomen of indien de
stand wordt ingenomen om niet op de puttinglijn of vermoedelijke puttinglijn van een
andere speler te hoeven staan.
f. Slag doen terwijl een andere bal in beweging is
De speler mag geen slag doen terwijl een andere bal in beweging is na een slag op de
green, maar als het zijn beurt was om te spelen krijgt hij geen straf. (Opnemen van een
bal die het spel helpt of hindert terwijl een andere bal in beweging is - zie Regel 22)
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STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 16-1: Matchplay - verlies van de hole
(Plaats van caddie of partner - zie Regel 14-2)
(Verkeerde green - zie Regel 25-3)

16-2. Bal op de rand van de hole
Wanneer een gedeelte van de bal over de rand van de hole hangt, mag de speler
voldoende tijd nemen om zonder onnodig oponthoud de hole te bereiken en nog eens
tien seconden om vast te stellen of de bal stilligt. Indien de bal dan nog niet in de hole is
gevallen, wordt hij geacht stil te liggen. Indien de bal daarna in de hole valt, wordt de
speler geacht te hebben uitgeholed met zijn laatste slag en moet hij één strafslag bij zijn
score voor de hole tellen; valt de bal niet in de hole, dan volgt geen straf volgens deze
Regel.
(Onnodig oponthoud - zie Regel 6-7)

17-1. Vlaggenstok bewaakt, weggenomen of omhooggehouden
Voordat de speler een slag doet, waar ook op de baan, mag hij de vlaggenstok laten
bewaken, wegnemen, of omhoog houden om de plaats van de hole aan te geven.
Indien de vlaggenstok niet wordt bewaakt, weggenomen of omhooggehouden voordat de
speler een slag doet, mag deze niet worden bewaakt, weggenomen of omhooggehouden
tijdens de slag of zolang de bal van de speler nog in beweging is, als daardoor de beweging
van de bal zou kunnen worden beïnvloed.
Noot 1: Indien de vlaggenstok in de hole staat en er staat iemand dichtbij terwijl er een slag
wordt gedaan, dan wordt hij geacht de vlaggenstok te bewaken.
Noot 2: Indien vóór de slag iemand de vlaggenstok bewaakt, wegneemt of omhoog houdt
met medeweten en zonder bezwaar van de speler, dan wordt deze geacht daartoe opdracht
te hebben gegeven.
Noot 3: Indien iemand de vlaggenstok bewaakt of omhoog houdt tijdens een slag, wordt hij
geacht de vlaggenstok te bewaken totdat de bal stilligt.
(Verplaatsen van een vlaggenstok die wordt bewaakt, weggenomen of omhooggehouden
terwijl de bal in beweging is - zie Regel 24-1)

17-2. Bewaakt zonder opdracht
Indien een tegenstander of zijn caddie bij matchplay of een medecompetitor of zijn caddie bij
strokeplay tijdens de slag of terwijl de bal in beweging is de vlaggenstok bewaakt,
wegneemt of omhoog houdt zonder opdracht of medeweten van de speler, en dit zou de
beweging van de bal kunnen beïnvloeden, dan krijgt de tegenstander of de medecompetitor
de straf die daarbij hoort.
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* STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 17-1 of 17-2: Matchplay - verlies van de
hole.

17-3. Bal raakt vlaggenstok of bewaker
De bal van de speler mag niet raken:
de bewaakte, weggenomen of omhooggehouden vlaggenstok
a. degene die de vlaggenstok bewaakt of omhoog houdt of iets wat hij meedraagt, of
b. de onbewaakte vlaggenstok in de hole na een slag op de green.
Uitzondering: Indien de vlaggenstok wordt bewaakt, weggenomen of omhooggehouden
zonder opdracht van de speler - zie Regel 17-2.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL 17-3: Matchplay - verlies van de hole.
17-4. Bal ligt tegen vlaggenstok
Wanneer de bal van de speler tegen de vlaggenstok in de hole ligt en niet is uitgeholed, mag
de speler, of iemand anders in zijn opdracht, de vlaggenstok bewegen of wegnemen. Als de
bal dan in de hole valt, wordt de speler geacht de hole te hebben uitgespeeld met zijn laatste
slag; anders moet de bal, indien hij is bewogen, op de rand van de hole worden geplaatst,
zonder straf.

18-1. Door outside agency
Outside agency
Bij matchplay is een “outside agency” elk object of elk levend wezen, anders dan de partij van
de speler of van zijn tegenstander, elke caddie van beide partijen, elke bal van beide partijen
op die hole gespeeld of elke uitrusting van beide partijen.
Een outside agency omvat ook een referee, een marker, een observer en een forecaddie.
Indien een stilliggende bal wordt bewogen door een outside agency, volgt geen straf, en de
bal moet worden teruggeplaatst.
Noot: Het is een kwestie van feitelijke aard of een bal door een outside agency is bewogen.
Deze Regel mag alleen worden toegepast als het bekend is of praktisch zeker dat de bal door
een outside agency is bewogen. Zonder deze kennis of zekerheid moet de speler de bal
spelen zoals hij ligt of, als de bal niet is gevonden, handelen volgens Regel 27-1.
(Stilliggende bal bewogen door een andere bal - zie Regel 18-5)

18-2. Door speler, partner, caddie of uitrusting
Tenzij toegestaan door de Regels, wanneer de bal van een speler in het spel is en:
de speler, zijn partner of een van hun caddies
o

de bal opneemt of beweegt,
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ii.

o

opzettelijk aanraakt (behalve met een stok bij het adresseren van de bal), of

o

beweging veroorzaakt, of

de uitrusting van de speler of van zijn partner beweging van zijn bal veroorzaakt,
krijgt de speler één strafslag.
Indien de bal is bewogen, moet hij worden teruggeplaatst, tenzij de bal beweegt
nadat de speler zijn slag of de opzwaai met de stok voor de slag is begonnen en de
slag wordt afgemaakt.
Een speler die per ongeluk beweging van zijn bal veroorzaakt, krijgt volgens de Regels
geen straf in de volgende gevallen:
o

Bij het zoeken naar een bal die bedekt is met zand, bij het terugplaatsen van
losse natuurlijke voorwerpen in een hindernis na het zoeken of identificeren
van een bal, bij het peilen naar een bal in het water van een waterhindernis,
of bij het zoeken naar een bal in een obstakel of een abnormale
terreinomstandigheid - Regel 12-1.

o

Bij het herstellen van een hole-plug of een beschadiging door een bal (“ball
mark”) - Regel 16-1c.

o

Bij het meten - Regel 18-6.

o

Bij het opnemen van een bal volgens een Regel - Regel 20-1.

o

Bij het plaatsen of terugplaatsen van een bal volgens een Regel - Regel 20-3a.

o

Bij het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp op de green - Regel 23-1.

o

Bij het wegnemen van losse obstakels - Regel 24-1.

18-3. Door tegenstander, caddie of uitrusting bij matchplay
a. Bij het zoeken
Indien bij het zoeken naar de bal van een speler, een tegenstander, zijn caddie of zijn
uitrusting de bal beweegt, aanraakt of beweging veroorzaakt, volgt er geen straf. Indien de
bal is bewogen, moet hij worden teruggeplaatst.
b. In andere gevallen
Indien in andere gevallen dan bij het zoeken naar de bal van een speler, een tegenstander
zijn caddie of zijn uitrusting de bal beweegt, opzettelijk aanraakt of beweging, veroorzaakt,
krijgt de tegenstander één strafslag, tenzij in de Regels anders is bepaald. Indien de bal is
bewogen moet hij worden teruggeplaatst.

18-5. Door een andere bal
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Indien een stilliggende bal in het spel wordt bewogen door een andere bal die in beweging is
na een slag, moet de bewogen bal worden teruggeplaatst.

18-6. Bal bewogen bij meten
Indien een bal of balmerker wordt bewogen bij het meten tijdens het toepassen van een
Regel, of tijdens het bepalen hoe een Regel toegepast kan worden, moet de bal of balmerker
worden teruggeplaatst. Er volgt geen straf, mits het bewegen van de bal rechtstreeks is toe
te schrijven aan de specifieke handeling van het meten.
Anders gelden de bepalingen van Regel 18-2a, 18-3b of 18-4.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
* Indien een speler die verplicht is een bal terug te plaatsen, dit niet doet, of als hij een slag
doet naar een vervangende bal volgens Regel 18, terwijl die vervanging niet is toegestaan,
krijgt hij de algemene straf voor overtreding van Regel 18, maar geen extra straf volgens
deze Regel.
Noot 1: Indien een bal die volgens deze Regel moet worden teruggeplaatst niet onmiddellijk
is terug te krijgen, mag hij door een andere bal worden vervangen.
Noot 2: Indien de oorspronkelijke ligging van een te plaatsen of terug te plaatsen bal is
veranderd, zie Regel 20-3b.
Noot 3: Indien het onmogelijk is de plek vast te stellen waar een bal moet worden geplaatst
of teruggeplaatst, zie Regel 20-3c.

19-1. Door outside agency
Indien de bal van een speler in beweging is en bij toeval van richting wordt veranderd of
gestopt door een outside agency, wordt dit een rub of the green genoemd; er volgt geen
straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, behalve:
a. indien de bal van een speler in beweging is na een slag van een andere plaats dan de
green, en terechtkomt in of op een bewegende of levende outside agency, moet de
bal door de baan of in een hindernis worden gedropt, of op de green geplaatst zo
dicht mogelijk onder de plek waar de bal in of op de outside agency tot stilstand
kwam, maar niet dichter bij de hole, en
b. indien de bal van een speler in beweging is na een slag op de green en van richting
wordt veranderd of gestopt door een bewegende of levende outside agency, behalve
een worm of insect of iets wat daar op lijkt, of daarin of daarop terechtkomt, vervalt
de slag. De bal moet worden teruggeplaatst en opnieuw worden gespeeld.
Indien de bal niet onmiddellijk is terug te krijgen, mag hij door een andere bal worden
vervangen.
Uitzondering: Bal raakt degene die de vlaggenstok bewaakt of omhoog houdt of iets wat hij
meedraagt - zie Regel 17-3b.
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Noot: Indien de bal van een speler in beweging is en opzettelijk van richting wordt veranderd
of gestopt door een outside agency:
a. na een slag van een andere plaats dan de green, moet de plek waar de bal terecht
had kunnen komen bij benadering worden vastgesteld. Als die plek:
i.

door de baan of in een hindernis is, moet de bal zo dicht mogelijk bij die plek
worden gedropt

ii.

buiten de baan is, moet de speler Regel 27-1 toepassen, of

iii.

op de green is, moet de bal op die plek worden geplaatst.

b. na een slag op de green vervalt de slag. De bal moet worden teruggeplaatst en
opnieuw worden gespeeld.

19-2. Door speler, partner, caddie of uitrusting
Indien de bal van een speler per ongeluk van richting wordt veranderd of gestopt door de
speler zelf, zijn partner, een van hun caddies of hun uitrusting, krijgt de speler één strafslag.
De bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, behalve wanneer hij tot stilstand komt in of op
de kleren of de uitrusting van de speler, zijn partner of een van hun caddies. In dat geval
moet de bal door de baan of in een hindernis worden gedropt of op de green geplaatst, zo
dicht mogelijk onder de plek waar de bal in of op het voorwerp tot stilstand kwam, maar niet
dichter bij de hole.
Uitzonderingen:
1. Bal raakt degene die de vlaggenstok bewaakt of omhoog houdt of iets wat hij meedraagt zie Regel 17-3b.
2. Gedropte bal - zie Regel 20-2a.
(Bal opzettelijk van richting veranderd of gestopt door speler, partner of caddie - zie Regel 12)

19-3. Door tegenstander, caddie of uitrusting bij matchplay
Indien de bal van een speler per ongeluk van richting wordt veranderd of gestopt door een
tegenstander, zijn caddie of zijn uitrusting, volgt er geen straf. De speler mag, voordat een
van de partijen een volgende slag doet, de slag laten vervallen en zonder straf een bal
spelen, zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld (zie
Regel 20-5), of hij mag de bal spelen zoals hij ligt. Maar als de speler besluit de slag niet te
laten vervallen en de bal is terechtgekomen in of op de kleding of uitrusting van de
tegenstander of zijn caddie, moet de bal door de baan of in een hindernis worden gedropt of
op de green geplaatst, zo dicht mogelijk onder de plek waar de bal in of op het voorwerp tot
stilstand kwam maar niet dichter bij de hole.
Uitzondering: Bal raakt degene die de vlaggenstok bewaakt of omhoog houdt of iets wat hij
meedraagt - zie Regel 17-3b.
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(Bal opzettelijk van richting veranderd of gestopt door tegenstander of caddie - zie Regel 12)

19-5. Door een andere bal
a. Stilliggende bal
Indien de bal van een speler in beweging is na een slag en van richting wordt veranderd of
gestopt door een stilliggende bal in het spel, moet de speler zijn bal spelen zoals hij ligt. Bij
matchplay volgt geen straf.
b. Bal in beweging
Indien de bal van een speler in beweging is na een slag van een andere plaats dan de green
en van richting wordt veranderd of gestopt door een andere bal in beweging na een slag,
moet de speler zijn bal zonder straf spelen zoals hij ligt.
Indien de bal van een speler in beweging is na een slag op de green en van richting wordt
veranderd of gestopt door een andere bal in beweging na een slag, vervalt de slag van de
speler. De bal moet worden teruggeplaatst en zonder straf opnieuw worden gespeeld.
Noot: De bepalingen van Regel 10-1 (Volgorde van spelen bij matchplay) of Regel 16-1f (Slag
doen terwijl een andere bal in beweging is) worden door deze Regel in geen enkel opzicht
opgeheven.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
20-1. Opnemen en merken
Een volgens de Regels op te nemen bal mag worden opgenomen door de speler, zijn partner
of een ander in opdracht van de speler. In ieder geval is de speler verantwoordelijk voor elke
overtreding van de Regels.
De ligplaats van de bal moet worden gemerkt voordat hij wordt opgenomen volgens een
Regel die terugplaatsen voorschrijft. Indien de ligplaats niet wordt gemerkt krijgt de speler
één strafslag en moet de bal worden teruggeplaatst. Indien de bal niet wordt teruggeplaatst
krijgt de speler de algemene straf voor overtreding van deze Regel, maar hij krijgt geen extra
straf volgens Regel 20-1.
Indien een bal of balmerker per ongeluk wordt bewogen bij het opnemen van de bal volgens
een Regel of bij het merken van zijn ligplaats, moet de bal of balmerker worden
teruggeplaatst. Er volgt geen straf, mits het bewegen van de bal of de balmerker
rechtstreeks is toe te schrijven aan de specifieke handeling van het merken van de ligplaats
of het opnemen van de bal. Anders krijgt de speler één strafslag volgens deze Regel of Regel
18-2a.
Uitzondering: Indien een speler straf krijgt omdat hij niet handelt volgens Regel 5-3 of 12-2,
krijgt hij geen extra straf volgens Regel 20-1.
Noot: De ligplaats van een op te nemen bal behoort te worden gemerkt door een balmerker,
een klein muntstuk of ander soortgelijk voorwerp direct achter de bal te leggen. Als de
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balmerker het spel, de stand of de slag van een andere speler hindert, behoort hij één of
meer stokkoplengten opzij te worden gelegd.

20-2. Droppen en opnieuw droppen
a. Door wie en hoe
Een volgens de Regels te droppen bal moet door de speler zelf worden gedropt. Hij moet
rechtop staan, de bal op schouderhoogte met gestrekte arm vasthouden en laten vallen.
Indien een bal wordt gedropt door een ander of op een andere manier en de fout wordt niet
hersteld zoals bepaald in Regel 20-6, dan krijgt de speler één strafslag.
Indien de bal na het droppen iemand of de uitrusting van een speler raakt, voor- of nadat
deze een deel van de baan raakt en voordat de bal stilligt, moet de bal opnieuw worden
gedropt, zonder straf. Het aantal malen dat een bal in deze omstandigheden opnieuw moet
worden gedropt is onbeperkt.
(Beïnvloeding van de ligplaats of de beweging van de bal - zie Regel 1-2)
b. Waar droppen
Wanneer een bal zo dicht mogelijk bij een bepaalde plek moet worden gedropt, mag hij niet
dichter bij de hole worden gedropt dan die bepaalde plek. Indien de speler niet precies weet
waar die plek is, moet die plek bij benadering worden vastgesteld.
Wanneer een bal wordt gedropt, moet hij eerst een deel van de baan raken waar hij volgens
de Regel die van toepassing is moet worden gedropt. Wordt hij niet op deze wijze gedropt,
dan zijn Regels 20-6 en 20-7 van toepassing.
c. Wanneer opnieuw droppen
Een bal moet opnieuw worden gedropt, zonder straf, als de bal:
in een hindernis rolt en daar tot stilstand komt
uit een hindernis rolt en daar tot stilstand komt
op een green rolt en daar tot stilstand komt
buiten de baan rolt en daar tot stilstand komt
naar een ligplaats rolt en tot stilstand komt waar sprake is van de belemmering waarvoor hij
werd opgenomen volgens Regel 24-2b (vast obstakel), Regel 25-1 (abnormale
terreinomstandigheden), Regel 25-3 (verkeerde green) of een Plaatselijke Regel (Regel 338a), of terugrolt in de pitchmark waaruit hij was opgenomen volgens Regel 25-2 (bal
ingebed)
meer dan twee stoklengten wegrolt en tot stilstand komt van het punt waar hij het eerst een
deel van de baan raakte
rolt en dichter bij de hole tot stilstand komt dan:
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zijn oorspronkelijke of benaderde ligplaats (zie Regel 20-2b), tenzij de Regels anders
toestaan, of
het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering of het punt waar de belemmering zoveel
mogelijk wordt ontweken (Regel 24-2, 25-1 of 25-3), of
het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhindernis of de laterale
waterhindernis kruiste (Regel 26-1). Indien de bal, wanneer hij opnieuw wordt gedropt, in
een van de bovengenoemde ligplaatsen rolt, moet hij worden geplaatst, zo dicht mogelijk bij
de plek waar hij het eerst een deel van de baan raakte bij het opnieuw droppen.
Noot 1: Indien een bal, na te zijn gedropt of opnieuw gedropt, tot stilstand komt en daarna
beweegt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere
Regel van toepassing zijn.
Noot 2: Indien een volgens deze Regel opnieuw te droppen of te plaatsen bal niet
onmiddellijk is terug te krijgen, mag hij door een andere bal worden vervangen.
(Gebruik van droppingzones - zie Appendix 1; deel B; hoofdstuk 8)

20-3. Plaatsen en terugplaatsen
a. Door wie en waar
Een volgens de Regels te plaatsen bal moet worden geplaatst door de speler of zijn partner.
Een volgens de Regels terug te plaatsen bal moet worden teruggeplaatst door:
degene die de bal heeft opgenomen of bewogen
de speler, of
zijn partner.
De bal moet worden geplaatst op de plek waar hij werd opgenomen of bewogen. Indien de
bal is geplaatst of teruggeplaatst door iemand anders en de fout wordt niet hersteld zoals
bepaald in Regel 20-6, dan krijgt de speler één strafslag. In ieder geval is de speler
verantwoordelijk voor elke overtreding van de Regels die het gevolg is van het plaatsen of
terugplaatsen van de bal.
Indien een bal of balmerker per ongeluk wordt bewogen bij het plaatsen of terugplaatsen
van de bal moet de bal of balmerker worden teruggeplaatst. De speler krijgt geen straf, mits
het bewegen van de bal of balmerker rechtstreeks is toe te schrijven aan de specifieke
handeling van het plaatsen of terugplaatsen van de bal of het wegnemen van de balmerker.
Anders krijgt de speler één strafslag volgens Regel 18-2a of 20-1.
Indien een terug te plaatsen bal op een andere plek wordt geplaatst dan waar hij werd
opgenomen of bewogen, en de fout wordt niet hersteld zoals bepaald in Regel 20-6, dan
krijgt de speler de algemene straf, verlies van de hole bij matchplay voor het overtreden van
de Regel die van toepassing is.
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b. Ligging van de te plaatsen of terug te plaatsen bal veranderd
Indien de oorspronkelijke ligging van een te plaatsen of terug te plaatsen bal is veranderd,
moet als volgt worden gehandeld:
behalve in een hindernis, moet de bal worden geplaatst op de dichtstbijzijnde ligging die
zoveel mogelijk lijkt op de oorspronkelijke ligging en daarvan niet meer dan één stoklengte is
verwijderd en die niet dichter bij de hole en niet in een is
in een waterhindernis moet de bal worden geplaatst volgens punt (i) hierboven, maar dan
wel in de waterhindernis
in een bunker moet de oorspronkelijke ligging zo nauwkeurig mogelijk worden nagebootst
en de bal moet in die ligging worden geplaatst.
Noot: Indien de oorspronkelijke ligging van een te plaatsen of terug te plaatsen bal is
veranderd en het onmogelijk is de plek te bepalen waar de bal moet worden geplaatst of
teruggeplaatst, is Regel 20-3b van toepassing als de oorspronkelijke ligging bekend is, en is
Regel 20-3c van toepassing als dat niet het geval is.
Uitzondering: Indien de speler zoekt naar een bal die met zand bedekt is of hem in dat zand
identificeert - zie Regel 12-1a.
c. Plek niet te bepalen
Indien het onmogelijk is de plek te bepalen waar de bal moet worden geplaatst of
teruggeplaatst, moet als volgt worden gehandeld:
door de baan moet de bal worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plaats waar hij lag, maar
niet in een hindernis of op een green
in een hindernis moet de bal worden gedropt in de hindernis zo dicht mogelijk bij de plaats
waar hij lag
op de green moet de bal worden geplaatst zo dicht mogelijk bij de plaats waar hij lag, maar
niet in een hindernis.
Uitzondering: Wanneer bij het hervatten van het spel (Regel 6-8d) de plek waar de bal
geplaatst moet worden onmogelijk te bepalen is, moet deze bij benadering worden
vastgesteld en moet de bal daar worden geplaatst.
d. Bal blijft niet stilliggen
Indien een bal na het plaatsen niet stil blijft liggen op de plek waar hij werd geplaatst, volgt
geen straf en de bal moet worden teruggeplaatst. Indien hij dan nog niet stil blijft liggen op
die plek, moet als volgt worden gehandeld:
behalve in een hindernis, moet de bal worden geplaatst op de dichtstbijzijnde plek waar hij
stil blijft liggen die niet dichter bij de hole en niet in een hindernis is
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in een hindernis moet de bal worden geplaatst in de hindernis op de dichtstbijzijnde plek
waar hij stil blijft liggen die niet dichter bij de hole is.
Indien een bal na het plaatsen blijft stilliggen op de plek waar hij werd geplaatst en daarna
beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen
van een andere Regel van toepassing zijn.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 20-1, 20-2 of 20-3: Matchplay - verlies van de hole
*Indien een speler volgens een van deze Regels een slag doet met een vervangende bal
terwijl vervanging niet is toegestaan, krijgt hij de algemene straf van die Regel, maar geen
extra straf volgens die Regel. Als een speler een bal niet op de juiste manier dropt en van
een verkeerde plaats speelt of als de bal in het spel is gebracht door iemand die daar volgens
de Regels niet toe gerechtigd was en de bal is daarna gespeeld van een verkeerde plaats, zie
Noot 3 onder Regel 20-7c.

20-4. Wanneer een gedropte of geplaatste bal in het spel is
Indien de bal in het spel van de speler is opgenomen, is hij weer in het spel wanneer hij is
gedropt of geplaatst.
Een vervangende bal wordt de bal in het spel wanneer hij is gedropt of geplaatst.
(Vervangende bal - zie Regel 15-2)
(Opnemen van verkeerd gedropte of geplaatste bal, of een onterecht vervangende bal - zie
Regel 20-6)

20-5. Opnemen van verkeerd gedropte of geplaatste bal, of een onterecht
vervangende bal
Een onterecht vervangende bal of een bal die op een verkeerde plaats of anders in strijd met
de Regels is gedropt of geplaatst, maar nog niet is gespeeld, mag zonder straf worden
opgenomen, waarna de speler de juiste handelwijze moet volgen.

20-7. Spelen van verkeerde plaats
a. Algemeen
Een speler heeft van een verkeerde plaats gespeeld als hij een slag doet naar zijn bal in het
spel:
op een deel van de baan waar volgens de Regels geen slag mag worden gedaan of waar geen
bal gedropt of geplaatst mag worden, of
wanneer de Regels eisen dat een gedropte bal opnieuw wordt gedropt of dat een bewogen
bal wordt teruggeplaatst.
Noot: Bal gespeeld buiten de afslagplaats of van een verkeerde afslagplaats - zie Regel 11-4.

Matchplay: Indien een speler een slag doet van een verkeerde plaats, verliest hij de hole.
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21 De bal schoonmaken
Een bal op de green mag worden schoongemaakt wanneer hij volgens Regel 16-1b is
opgenomen. Elders mag een bal worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen, tenzij
hij is opgenomen:
a. om vast te stellen of hij onbruikbaar is (Regel 5-3).
b. voor identificatie (Regel 12-2), in welk geval hij alleen zoveel mag worden
schoongemaakt als nodig is voor identificatie, of
c. omdat hij het spel helpt of hindert (Regel 22).
Indien een speler zijn bal schoonmaakt tijdens het spelen van een hole, behalve zoals is
bepaald in deze Regel, krijgt hij één strafslag en de bal moet, indien opgenomen, worden
teruggeplaatst.
Indien een speler die verplicht is een bal terug te plaatsen, dit niet doet, krijgt hij de
algemene straf volgens de Regel die van toepassing is, maar geen extra straf volgens Regel
21.
Uitzondering: Indien een speler een straf krijgt omdat hij niet handelt volgens Regel 5-3, 12-2
of 22, krijgt hij geen extra straf volgens Regel 21.

22-1. Bal helpt spel
Indien een speler meent dat een bal een andere speler zou kunnen helpen mag hij, behalve
wanneer een bal in beweging is:
a. de bal opnemen indien het zijn bal is, of
b. elke andere bal laten opnemen.
Een bal die volgens deze Regel is opgenomen, moet worden teruggeplaatst (zie Regel 20-3).
De bal mag niet worden schoongemaakt, tenzij hij op de green ligt (zie Regel 21).
Noot: Een bal mag niet worden opgenomen als een andere bal in beweging is en het
opnemen mogelijk de beweging van die bal beïnvloedt.

22-2. Bal hindert spel
Indien een speler meent dat een andere bal zijn spel zou kunnen hinderen, mag hij deze
laten opnemen, behalve wanneer die bal in beweging is.
Een bal die volgens deze Regel is opgenomen, moet worden teruggeplaatst (zie Regel 20-3).
De bal mag niet worden schoongemaakt, tenzij hij op de green ligt (zie Regel 21).
Noot: Behalve op de green mag een speler zijn bal niet opnemen uitsluitend omdat hij
meent dat zijn bal het spel van een andere speler zou kunnen hinderen. Indien een speler
ongevraagd zijn bal opneemt krijgt hij één strafslag voor overtreding van Regel 18-2a, maar
hij krijgt geen extra straf volgens Regel 22.
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STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
23-1. Wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen
Behalve wanneer zowel het losse natuurlijke voorwerp als de bal in dezelfde hindernis liggen
of deze raken, mag elk los natuurlijk voorwerp, zonder straf, worden weggenomen.
Indien de bal niet op de green ligt en de speler neemt een los natuurlijk voorwerp weg
waardoor de bal beweegt, dan is Regel 18-2a van toepassing.
Indien op de green de bal of balmerker per ongeluk beweegt, terwijl de speler een los
natuurlijk voorwerp wegneemt, moet de bal of balmerker worden teruggeplaatst. Er volgt
geen straf, mits het bewegen van de bal of balmerker rechtstreeks is toe te schrijven aan het
wegnemen van het losse natuurlijke voorwerp. Anders krijgt de speler die de beweging van
de bal veroorzaakt één strafslag volgens Regel 18-2a.
Wanneer een bal in beweging is, mag een los natuurlijk voorwerp dat de beweging van de
bal zou kunnen beïnvloeden niet worden weggenomen.
Noot: Indien de bal in een hindernis ligt, mag de speler geen enkel los natuurlijk voorwerp
aanraken of bewegen dat in dezelfde hindernis ligt of daaraan raakt - zie Regel 13-4c.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
24-1. Los obstakel
Een speler mag zonder straf een los obstakel als volgt wegnemen:
Indien de bal niet in of op het obstakel ligt, mag het obstakel worden weggenomen. Indien
de bal daarbij beweegt, moet hij worden teruggeplaatst en er volgt geen straf, mits het
bewegen van de bal rechtstreeks is toe te schrijven aan het wegnemen van het obstakel.
Anders is Regel 18-2a van toepassing.
Indien de bal in of op het obstakel ligt, mag de bal worden opgenomen en het obstakel
weggenomen. Door de baan of in een hindernis moet de bal worden gedropt, of op de green
geplaatst, zo dicht mogelijk bij de plek recht onder de plaats waar de bal in of op het
obstakel lag, maar niet dichter bij de hole.
De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen volgens deze Regel.
Wanneer een bal in beweging is, mag een obstakel dat de beweging van de bal zou kunnen
beïnvloeden niet worden weggenomen, met uitzondering van de uitrusting van een speler of
de bewaakte, weggenomen of omhooggehouden vlaggenstok.
(Beïnvloeding van de ligging of beweging van de bal - zie Regel 1-2)
Noot: Indien een volgens deze Regel te droppen of te plaatsen bal niet onmiddellijk is terug
te krijgen, mag hij door een andere bal worden vervangen.

24-2. Vast obstakel
a. Belemmering
32

Er is sprake van belemmering door een vast obstakel wanneer de bal in of op het obstakel
ligt, of wanneer het obstakel een belemmering vormt voor de stand van de speler of de
ruimte voor zijn voorgenomen swing. Indien de bal van een speler op de green ligt, is er ook
sprake van belemmering wanneer een vast obstakel op de green zich op zijn puttinglijn
bevindt.
Elders op de baan is er op zichzelf geen sprake van belemmering volgens deze Regel indien
een vast obstakel zich op de speellijn bevindt.
b. Ontwijken van belemmering
Behalve wanneer de bal in een waterhindernis of een laterale waterhindernis is, mag een
speler de belemmering door een vast obstakel als volgt ontwijken:
Door de baan: Indien de bal door de baan ligt, moet de speler de bal opnemen en zonder
straf droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde
punt zonder belemmering.
Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering mag niet in een hindernis of op een green zijn.
Bij het droppen binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering,
moet de bal eerst een deel van de baan raken op een plek waar geen sprake is van
belemmering door het vaste obstakel en dat niet in een hindernis of op een green is.
In een bunker: Indien de bal in een bunker ligt, moet de speler de bal opnemen en droppen:
zonder straf volgens punt (i) hierboven, behalve dat het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering in de bunker moet zijn en de bal in de bunker moet worden gedropt, of
met één strafslag buiten de bunker, waarbij hij het punt waar de bal lag op een rechte lijn
moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de
afstand waarop de bal achter de bunker mag worden gedropt.
Op de green: Indien de bal op de green ligt, moet de speler de bal opnemen en zonder straf
plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering dat niet in een hindernis is. Het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan buiten de green zijn.
Op de afslagplaats: Indien de bal op de afslagplaats ligt, moet de speler de bal opnemen en
zonder straf droppen volgens punt (i) hierboven.
De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen volgens deze Regel.
(Bal rolt op een plaats waar sprake is van belemmering door de situatie waaruit hij werd
opgenomen - zie Regel 20-2c(v))
Uitzondering: Een speler mag een belemmering niet volgens deze Regel ontwijken indien:
de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan een vast obstakel,
of
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belemmering door een vast obstakel zich alleen zou voordoen bij een duidelijk onredelijke
slag of een onnodig abnormale stand, swing of speelrichting.
Noot 1: Indien een bal in een waterhindernis ligt (met inbegrip van een laterale
waterhindernis), mag de speler de belemmering door een vast obstakel niet ontwijken. De
speler moet de bal spelen zoals hij ligt of handelen volgens Regel 26-1.
Noot 2: Indien een volgens deze Regel te droppen of te plaatsen bal niet onmiddellijk is
terug te krijgen, mag hij door een andere bal worden vervangen.
Noot 3: De Commissie mag een Plaatselijke Regel vaststellen die bepaalt dat de speler het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet bepalen zonder over, door of onder het
obstakel te gaan.

24-3. Bal in obstakel niet gevonden
Het is een kwestie van feitelijke aard of een bal die na een slag in de richting van een
obstakel niet is gevonden, daar al of niet in ligt.
Deze Regel mag alleen toegepast worden als het bekend is of praktisch zeker dat de bal in
het obstakel ligt. Zonder deze kennis of zekerheid moet de speler handelen volgens Regel
27-1.
a. Bal in los obstakel niet gevonden
Indien het bekend is of praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden in een los obstakel
ligt, mag de speler zonder straf de bal vervangen en deze Regel toepassen.
Indien hij daartoe besluit, moet hij het obstakel wegnemen en moet hij door de baan of in
een hindernis een bal droppen, of op de green een bal plaatsen, zo dicht mogelijk bij de plek
direct onder de plaats waar de bal het laatst de buitenste begrenzing van het losse obstakel
kruiste, maar niet dichter bij de hole.
b. Bal in vast obstakel niet gevonden
Indien het bekend is of praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden in een vast obstakel
ligt, mag de speler het obstakel volgens deze Regel ontwijken. Indien hij daartoe besluit,
moet de plek worden bepaald waar de bal het laatst de buitenste begrenzing van het
obstakel kruiste. Om deze Regel toe te kunnen passen, wordt de bal geacht op deze plek te
liggen en moet de speler als volgt handelen:
Door de baan: Indien de bal het laatst de buitenste begrenzing van het vaste obstakel kruiste
op een plek door de baan, mag de speler de bal zonder straf vervangen en de belemmering
ontwijken volgens Regel 24-2b(i).
In een bunker: Indien de bal het laatst de buitenste begrenzing van het vaste obstakel
kruiste op een plek in een bunker, mag de speler de bal zonder straf vervangen en de
belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b(ii).
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In een waterhindernis (met inbegrip van een laterale waterhindernis): Indien de bal het
laatst de buitenste begrenzing van het vaste obstakel kruiste op een plek in een
waterhindernis, mag de speler de belemmering niet zonder straf ontwijken. De speler moet
handelen volgens Regel 26-1.
Op de green: Indien de bal het laatst de buitenste begrenzing van het vaste obstakel kruiste
op een plek op de green, mag de speler de bal zonder straf vervangen en de belemmering
ontwijken volgens Regel 24-2b(iii).

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
25-1. Abnormale terreinomstandigheden
a. Belemmering
Er is sprake van belemmering door een abnormale terreinomstandigheid wanneer een bal in
een dergelijke omstandigheid ligt of deze raakt, of wanneer een dergelijke omstandigheid
een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen
swing. Indien de bal van de speler op de green ligt, is er ook sprake van belemmering,
wanneer een abnormale terreinomstandigheid op de green zich op de puttinglijn van de
speler bevindt. Overigens is een abnormale terreinomstandigheid op de speellijn op zichzelf
geen belemmering volgens deze Regel.
Noot: De Commissie kan een Plaatselijke Regel vaststellen die bepaalt dat belemmering door
een abnormale terreinomstandigheid voor de stand van een speler op zichzelf niet
beschouwd wordt als een belemmering volgens deze Regel.
b. Ontwijken van de belemmering
behalve wanneer de bal in een waterhindernis of een laterale waterhindernis is, mag een
speler de belemmering door een abnormale terreinomstandigheid als volgt ontwijken:
i.

Door de baan: Indien de bal door de baan ligt, moet de speler de bal opnemen en
zonder straf droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering mag niet in een hindernis of op een green zijn. Bij het droppen binnen
één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet de bal eerst
een deel van de baan raken op een plek waar geen sprake is van belemmering door
de abnormale terreinomstandigheid en dat niet in een hindernis of op een green is.
a.

In een bunker: Indien de bal in een bunker ligt, moet de speler de bal
opnemen en droppen: zonder straf, volgens punt (i) hierboven, behalve dat
het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering in de bunker moet zijn en de bal
in de bunker moet worden gedropt of, indien de belemmering niet volledig
kan worden ontweken, op een plaats zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal
lag, maar niet dichter bij de hole, op een deel van de baan in de bunker waar
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de belemmering door de abnormale terreinomstandigheid zoveel mogelijk
wordt ontweken, of
b.

met één strafslag buiten de bunker, waarbij hij het punt waar de bal lag op
een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt
gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de bal achter de bunker
mag worden gedropt.

ii.

Op de green: Indien de bal op de green ligt, moet de speler de bal opnemen en
zonder straf plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering dat niet in een
hindernis is of, indien de belemmering niet volledig kan worden ontweken, op een
plaats zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole en
niet in een hindernis, waar de belemmering door de abnormale terreinomstandigheid
zoveel mogelijk wordt ontweken. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering of
het punt waar de belemmering zoveel mogelijk wordt ontweken kan buiten de green
zijn.

iii.

Op de afslagplaats: Indien de bal op de afslagplaats ligt, moet de speler de bal
opnemen en zonder straf droppen volgens punt (i) hierboven.

De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen volgens Regel 25-1b.
(Bal rolt op een plaats waar sprake is van belemmering door de situatie waaruit hij werd
opgenomen - zie Regel 20-2c(v)) Uitzondering: Een speler mag een belemmering niet volgens
deze Regel ontwijken indien:
a. de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan een
abnormale terreinomstandigheid, of
b. belemmering door een abnormale terreinomstandigheid zich alleen zou voordoen bij
een duidelijk onredelijke slag of een onnodig abnormale stand, swing of
speelrichting.
Noot 1: Indien een bal in een waterhindernis ligt (met inbegrip van een laterale
waterhindernis), mag de speler belemmering door een abnormale terreinomstandigheid niet
zonder straf ontwijken. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt (behalve wanneer dit door
een Plaatselijke Regel is verboden) of handelen volgens Regel 26-1.
Noot 2: Indien een volgens deze Regel te droppen of te plaatsen bal niet onmiddellijk is
terug te krijgen, mag hij door een andere bal worden vervangen.
c. Bal in abnormale terreinomstandigheid niet gevonden
Het is een kwestie van feitelijke aard of een bal die na een slag in de richting van een
abnormale terreinomstandigheid niet is gevonden, daar al of niet in ligt. Deze Regel mag
alleen toegepast worden als het bekend is of praktisch zeker dat de bal in de abnormale
terreinomstandigheid ligt. Zonder die kennis of zekerheid moet de speler handelen volgens
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Regel 27-1.
Indien het bekend is of praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden in een abnormale
terreinomstandigheid ligt, mag de speler de abnormale terreinomstandigheid volgens deze
Regel ontwijken.
Indien hij daartoe besluit, moet de plek worden bepaald waar de bal het laatst de buitenste
begrenzing van de abnormale terreinomstandigheid kruiste. Om deze Regel toe te kunnen
passen, wordt de bal geacht op deze plek te liggen en moet de speler als volgt handelen:
i.

Door de baan: Indien de bal het laatst de buitenste begrenzing van de abnormale
terreinomstandigheid kruiste op een plek door de baan, mag de speler de bal zonder
straf vervangen en de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1b(i).

ii.

In een bunker: Indien de bal het laatst de buitenste begrenzing van de abnormale
terreinomstandigheid kruiste op een plek in een bunker, mag de speler de bal zonder
straf vervangen en de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1b(ii).

iii.

In een waterhindernis (met inbegrip van een laterale waterhindernis): Indien de bal
het laatst de buitenste begrenzing van de abnormale terreinomstandigheid kruiste op
een plek in een waterhindernis, mag de speler de belemmering niet zonder straf
ontwijken. De speler moet handelen volgens Regel 26-1.

iv.

Op de green: Indien de bal het laatst de buitenste begrenzing van de abnormale
terreinomstandigheid kruiste op een plek op de green, mag de speler de bal zonder
straf vervangen en de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1b(iii).

25-2. Bal ingebed
Als de bal van een speler is ingebed op enig kort gemaaid gedeeltevan door de baan mag de
bal , zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de
plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel
van de baan raken dat door de baan ligt.
Noot 1: Een bal is ingebed wanneer deze in zijn eigen pitchmark ligt en enig deel onder het
grondoppervlak ligt. Een bal hoeft niet noodzakelijkerwijs de aarde te raken om ingebed te
zijn (bijvoorbeeld gras, losse natuurlijke voorwerpen en degelijke mogen tussen de bal en de
aarde zitten).
Noot 2: “Kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden
door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.
Noot 3: De commissie kan een plaatselijke regel vaststellenin Appendix I, die de speler
toestaat overal door de baan zonder straf te droppen voor een ingebedde bal.

25-3. Verkeerde green
a. Belemmering
Er is sprake van belemmering door een verkeerde green wanneer de bal op een verkeerde
green ligt. Er is op zichzelf geen sprake van belemmering volgens deze Regel wanneer de
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stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing belemmerd wordt door de
verkeerde green.
b. Ontwijken van de belemmering
Indien de bal op een verkeerde green ligt, mag de speler de bal niet spelen zoals hij ligt. Hij
moet de belemmering zonder straf als volgt ontwijken:
De speler moet de bal opnemen en droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de
hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering mag niet in een hindernis of op een green zijn. Bij het droppen binnen één
stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet de bal eerst een deel van
de baan raken waar geen sprake is van belemmering door de verkeerde green en dat niet in
een hindernis en niet op een green is. De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij
volgens deze Regel is opgenomen.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
-

26-1. Bal in waterhindernis
Het is een kwestie van feitelijke aard of een bal die na een slag in de richting van een
waterhindernis niet is gevonden, daarin ligt. Zonder kennis of praktische zekerheid dat een
bal die in de richting van een waterhindernis is geslagen, maar niet is gevonden, in de
hindernis ligt, moet de speler handelen volgens Regel 27-1.
Indien een bal in een waterhindernis is gevonden of als het bekend is of praktisch zeker dat
een bal die niet is gevonden in de waterhindernis ligt (of de bal in het water ligt of niet), mag
de speler met één strafslag:
a. handelen volgens slag en afstand van Regel 27-1 door een bal te spelen zo dicht
mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld (zie Regel
20-5), of
b. een bal droppen achter de waterhindernis, waarbij hij het punt waar de
oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste op een rechte
lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder
beperking van de afstand waarop de bal achter de waterhindernis mag worden
gedropt, of
c. als extra mogelijkheden, maar alleen indien de bal het laatst de grens van een
laterale waterhindernis kruiste, een bal droppen buiten de waterhindernis, binnen
twee stoklengten van en niet dichter bij de hole dan:
i.

het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de
waterhindernis kruiste, of
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ii.

een punt op de tegenoverliggende grens van de waterhindernis op gelijke
afstand van de hole.

Wanneer de speler handelt volgens deze Regel mag hij de bal opnemen en schoonmaken of
vervangen.
(Verboden handelingen wanneer de bal in een hindernis ligt - zie Regel 13-4)
(Bal beweegt in water in een waterhindernis - zie Regel 14-6)

26-2. Bal gespeeld uit waterhindernis
a. Bal komt tot stilstand in dezelfde of een andere waterhindernis
Indien een bal, gespeeld uit een waterhindernis, na de slag tot stilstand komt in dezelfde of
een andere waterhindernis, mag de speler:
a. met één extra strafslag een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de laatste slag
buiten een waterhindernis werd gedaan (zie Regel 20-5) ,of
b.handelen volgens Regel 26-1a,26-1b of, indien van toepassing, Regel 26-1c, met één extra
strafslag volgens die regel. Voor het toepassen van R26-1b of 26-1c geldt als referentiepunt
het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de hindernis waar deze in ligt
kruiste.
Noot: Indien de speler volgens R 26-1c handelt door een bal in de hindernis te droppen zo
dicht mogelijk bij de plaats waar de oorspronkelijke bal vandaan werd gespeeld, maar alsnog
besluit de gedropte bal niet te spelen, mag hij handelen volgens punt (i) hierboven, R26-1b
of, indien van toepassing R26-1c . Indien de speler zo handelt, krijgt hij een totaal van twee
strafslagen: 1 strafslag voor het handelen volgens R 26-1a en 1 extra strafslag voor het
vervolgens toepassen van punt (i) hierboven, R 26-1b of R 26-1c.
b. Bal verloren of onspeelbaar buiten de hindernis, of buiten de baan
Indien een bal, gespeeld uit een waterhindernis, buiten de hindernis verloren is of
onspeelbaar, of buiten de baan ligt, mag de speler, met één strafslag volgens Regel 27-1 of
28a, een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek in de hindernis waar de oorspronkelijke bal
het laatst werd gespeeld (zie Regel 20-5).
Indien de speler besluit niet van die plek te spelen, mag hij:
a. met één extra strafslag ( derhalve in totaal twee strafslagen) een bal spelen zo dicht
mogelijk bij de plek waar de laatste slag buiten een waterhindernis werd gedaan (zie Regel
20-5) of
b. handelen volgens Regel 26-1b of, indien van toepassing, Regel 26-1c, met één extra
strafslag die door de Regel wordt voorgeschreven (derhalve twee strafslagen) en waarbij het
punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste voordat
de bal daarin tot stilstand kwam, als het referentiepunt geldt, of
Noot 1: Wanneer de speler handelt volgens Regel 26-2b is hij niet verplicht een bal te
droppen volgens Regel 27-1 of 28a.
Indien hij toch een bal dropt, is hij niet verplicht deze te spelen.
Hij mag ook handelen volgens Regel 26-2b (ii) of (iii).
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Noot 2: Indien een bal, gespeeld uit een waterhindernis, buiten de hindernis onspeelbaar
wordt verklaard, belet niets in Regel 26-2b de speler te handelen volgens Regel 28b of c.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
27-1. Slag en afstand; bal buiten de baan; bal niet gevonden binnen vijf
minuten
a. Handelen volgens slag en afstand
Een speler mag te allen tijde met één strafslag een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek
waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld (zie Regel 20-5), d.w.z. handelen met
de straf van slag en afstand.
Indien een speler een slag doet naar een bal op de plek waar de oorspronkelijke bal het
laatst werd gespeeld, wordt hij geacht te hebben gehandeld met de straf van slag en
afstand, behalve wanneer in de Regels anders is bepaald.
b. Bal buiten de baan
Indien een bal buiten de baan ligt, moet de speler, met één strafslag, een bal spelen zo dicht
mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld (zie Regel 20-5).
c. Bal niet gevonden binnen vijf minuten
Indien een bal verloren is, omdat hij niet is gevonden of door de speler niet als zijn bal is
geïdentificeerd binnen vijf minuten nadat de partij van de speler of zijn caddie of hun
caddies met zoeken zijn begonnen, moet de speler, met één strafslag, een bal spelen zo
dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld (zie Regel 205).
Uitzondering: Indien het bekend is of praktisch zeker dat de oorspronkelijke bal die niet is
gevonden, bewogen is door een outside agency (Regel18-1), of in een obstakel (Regel 24-3),
een abnormale terreinomstandigheid (Regel 25-1) of in een waterhindernis ligt, mag de
speler handelen volgens de Regel die van toepassing is.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 27-1: Matchplay - verlies van de hole.
27-2. Provisionele bal
a. Handelwijze
Indien een bal misschien verloren is buiten een waterhindernis of misschien buiten de baan
ligt, mag de speler om tijd te sparen een andere bal spelen als provisionele bal volgens Regel
27-1.
De speler moet zijn tegenstander bij matchplay melden dat hij van plan is een provisionele
bal te spelen, en hij moet deze spelen voordat hij of zijn partner naar voren gaat om naar de
oorspronkelijke bal te zoeken. Doet hij dit niet en speelt hij een andere bal, dan is die bal
geen provisionele bal, maar de bal in het spel met de straf van slag en afstand (Regel 27-1);
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de oorspronkelijke bal is verloren.
(Volgorde van spelen op de afslagplaats - zie Regel 10-3)
Noot: Indien een provisionele bal, gespeeld volgens Regel 27-2a, misschien verloren is buiten
een waterhindernis of misschien buiten de baan ligt, mag de speler nog een provisionele bal
spelen. Die volgende provisionele bal verhoudt zich tot de eerdere provisionele bal als de
eerste provisionele bal tot de oorspronkelijke bal.
b. Wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt
De speler mag een provisionele bal spelen totdat hij de plaats bereikt waar de
oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Indien hij een slag doet naar de provisionele bal van de
plaats waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt, of van een punt dichter bij de hole dan
die plaats, is de oorspronkelijke bal verloren en wordt de provisionele bal de bal in het spel
met de straf van slag en afstand (Regel 27-1).
Indien de oorspronkelijke bal verloren is buiten een waterhindernis, of indien hij buiten de
baan ligt, wordt de provisionele bal de bal in het spel met de straf van slag en afstand (Regel
27-1).
Uitzondering: Indien het bekend is of praktisch zeker dat de oorspronkelijke bal die niet is
gevonden, bewogen is door een outside agency (Regel 18-1), of in een obstakel (Regel 24-3)
of een abnormale terreinomstandigheid (Regel 25-1c) ligt, mag de speler handelen volgens
de Regel die van toepassing is.
c. Wanneer de provisionele bal moet worden opgegeven
Indien de oorspronkelijke bal niet verloren is, en ook niet buiten de baan ligt, moet de speler
de provisionele bal opgeven en met de oorspronkelijke bal verder spelen. Indien het bekend
is of praktisch zeker dat de oorspronkelijke bal in een waterhindernis ligt, mag de speler
handelen volgens Regel 26-1. De speler mag in geen geval slagen doen naar de provisionele
bal, want dan speelt hij een verkeerde bal en zijn de bepalingen van Regel 15-3 van
toepassing.
Noot: Indien een speler een provisionele bal speelt volgens Regel 27-2a en hem daarna
opgeeft volgens Regel 27-2c, vervallen de slagen met de provisionele bal en de specifiek met
die bal opgelopen straffen.

28 Onspeelbare bal
Alle gedefinieerde woorden en uitdrukkingen zijn cursief gedrukt en alfabetisch gerangschikt
in Deel II Definities - zie blz. 29 t/m 43.
De speler mag zijn bal overal op de baan onspeelbaar verklaren, behalve als de bal in een
waterhindernis is. De speler beslist zelf of zijn bal onspeelbaar is. Indien de speler vindt dat
zijn bal onspeelbaar is, moet hij met één strafslag:
a. handelen volgens de bepaling slag en afstand van Regel 27-1 door een bal te spelen
zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld (zie
Regel 20-5), of
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b. een bal droppen achter het punt waar de bal lag, waarbij hij dit punt op een rechte
lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder
beperking van de afstand waarop de bal achter dit punt mag worden gedropt, of
c. een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet
dichter bij de hole.
Indien de onspeelbare bal in een bunker ligt, mag de speler handelen volgens punt a, b of c.
Indien hij verkiest te handelen volgens punt b of c, moet een bal in de bunker worden
gedropt.
Wanneer de speler handelt volgens deze Regel mag hij de bal opnemen en schoonmaken of
de bal vervangen.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE REGEL: Matchplay - verlies van de hole.
29-1. Algemeen
Bij een threesome of foursome moeten de partners tijdens een vastgestelde ronde om
beurten afslaan van de afslagplaatsen en om beurten slaan bij het spelen van elke hole.
Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.

29-2 Matchplay
Indien een speler speelt wanneer zijn partner had moeten spelen, verliest zijn partij de hole.

30-1. Algemeen
De Golfregels, voor zover zij niet afwijken van de volgende specifieke Regels, zijn van
toepassing in driebal-, bestbal- en vierbalmatches.

30-2. Driebalmatchplay
a. Stilliggende bal bewogen of met opzet aangeraakt door een tegenstander
Indien een tegenstander een strafslag volgens Regel 18-3b heeft gekregen, geldt die straf
uitsluitend voor de match tegen de speler wiens bal was aangeraakt of bewogen. De straf
geldt niet voor de match tegen de andere speler.
b. Bal per ongeluk van richting veranderd of gestopt door een tegenstander
Indien de bal van een speler per ongeluk van richting wordt veranderd of wordt gestopt door
een tegenstander, zijn caddie of uitrusting, volgt er geen straf. In zijn match tegen die
tegenstander mag de speler, voordat een volgende slag is gedaan door een van beide
partijen, de slag laten vervallen en een bal spelen, zonder straf, zo dicht mogelijk bij de plek
waar de oorspronkelijke bal het laatst gespeeld werd (zie Regel 20-5) of de bal spelen zoals
hij ligt. In zijn match tegen de andere tegenstander moet de bal worden gespeeld zoals hij
ligt.
Uitzondering: Bal raakt de persoon die de vlaggenstok bewaakt of omhoog houdt of iets wat
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hij meedraagt - zie Regel 17-3b. (Bal met opzet van richting veranderd of gestopt door
tegenstander - zie Regel 1-2)

30-3. Bestbal- en vierbalmatchplay
a. Vertegenwoordiging van een partij
Een partij mag worden vertegenwoordigd door één partner gedurende de hele match of een
deel daarvan; het is niet nodig dat alle partners aanwezig zijn. Een afwezige partner mag zich
bij een match aansluiten tussen twee holes, maar niet tijdens het spelen van een hole.
b. Volgorde van spelen
Ballen van dezelfde partij mogen worden gespeeld in de volgorde die de partij het beste
vindt.
c. Verkeerde bal
Indien een speler de straf “verlies van de hole” krijgt volgens Regel 15-3 omdat hij een slag
doet naar een verkeerde bal, wordt hij gediskwalificeerd voor die hole, maar zijn partner
krijgt geen straf, zelfs niet als de verkeerde bal van hem is. Indien de verkeerde bal van een
andere speler is, moet de eigenaar een bal plaatsen op de plek waar de verkeerde bal de
eerste keer werd gespeeld.
(Plaatsen en terugplaatsen - zie Regel 20-3)
d. Straf voor een partij
Een partij krijgt straf voor een overtreding door een van de partners van de volgende Regels:


Regel 4 - Stokken



Regel 6-4 - Caddie



Iedere Plaatselijke Regel of bepaling in het wedstrijdreglement, waarop een straf
staat die de stand van de match aanpast.

e. Diskwalificatie van een partij
i.

Een partij wordt gediskwalificeerd, indien een van de partners wordt bestraft met
diskwalificatie volgens een van de volgende Regels:
o

Regel 1-3 - Afspraak Regels niet na te leven

o

Regel 4 Stokken

o

Regel 5-1 of 5-2 De bal

o

Regel 6-2a - Handicap

o

Regel 6-4 - Caddie

o

Regel 6-7 - Onnodig oponthoud; langzaam spel
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ii.

iii.

o

Regel 11-1 - Op de tee

o

Regel 14-3 - Kunstmatige hulpmiddelen, abnormale uitrusting en abnormaal
gebruik van uitrusting

o

Regel 33-7 - Diskwalificatie opgelegd door de Commissie

Een partij wordt gediskwalificeerd indien alle partners met diskwalificatie bestraft
worden volgens een van de volgende Regels:
o

Regel 6-3 - Starttijd en groepen

o

Regel 6-8 - Onderbreking van het spel

In alle andere gevallen waarin overtreding van een Regel diskwalificatie tot gevolg
zou hebben, wordt de speler alleen voor die hole gediskwalificeerd.

f. Gevolg van andere straffen
Indien een overtreding van een Regel door een speler het spel van zijn partner helpt of dat
van een tegenstander nadelig beïnvloedt, krijgt behalve de speler ook de partner de straf die
van toepassing is.
In alle andere gevallen waarin een speler een straf krijgt voor overtreding van een Regel,
geldt de straf niet voor zijn partner. Indien de straf “verlies van de hole” is, geldt dat de
speler is gediskwalificeerd voor die hole.

34-1. Claims en straffen.
a. Matchplay.
Indien bij de Commissie een claim wordt ingediend volgens Regel 2-5, behoort zo spoedig
mogelijk een beslissing te worden genomen, zodat de stand van de match, indien nodig, kan
worden aangepast. Indien een claim niet kenbaar is gemaakt volgens Regel 2-5, mag hij niet
in behandeling worden genomen door de Commissie.
Er is geen tijdslimiet voor het opleggen van een straf van diskwalificatie voor een overtreding
van Regel 1-3.

34-2. Referee
Een “referee” is iemand die door de Commissie is aangesteld om beslissingen te nemen over
kwesties van feitelijke aard en de Regels toe te passen. Hij moet optreden bij elke
overtreding van een Regel die hij waarneemt of die aan hem wordt gemeld.
Een referee behoort niet de vlaggenstok te bewaken, bij de hole te staan of de plaats
daarvan aan te geven, en niet de bal op te nemen of de ligplaats te merken.
Uitzondering bij matchplay: Tenzij een referee is aangesteld om de spelers gedurende een
gehele wedstrijd te begeleiden, is hij alleen bevoegd tussenbeide te komen als het Regel 1-3,
6-7 of 33-7 betreft.
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34-3. Beslissing van de Commissie.
Bij afwezigheid van een referee moet elk geschil of twijfelachtig punt betreffende de Regels
worden voorgelegd aan de Commissie en haar beslissing is definitief. Indien de Commissie
niet tot een beslissing kan komen, kan zij het geschil of twijfelachtig punt voorleggen aan de
Regelcommissie van de R&A en haar beslissing is definitief *).
Indien het geschil of twijfelachtig punt niet aan de Regelcommissie is voorgelegd, mogen de
speler of spelers toestemming verzoeken om een gezamenlijke verklaring via een officiële
vertegenwoordiger van de Commissie voor te leggen aan de Regelcommissie, met de vraag
haar mening te geven over de juistheid van de genomen beslissing. Het antwoord zal
worden toegezonden aan de officiële vertegenwoordiger *).
Indien niet is gespeeld volgens de Golfregels zal de Regelcommissie geen uitspraak doen, in
welke kwestie dan ook.
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