FOURSOMES MATCHPLAY
REGELCOMMISSIE ALMEERDERHOUT
Regel 29
-

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.

Partner
Een “partner” is een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt.
In een threesome, een foursome, een bestbal of een vierbal omvat het woord “speler” - voor zover het
zinsverband dit toelaat - ook zijn partner of partners.

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

Dec 29/1 Verandering van partner na de eerste slag van de eerste tee verricht is
V: A en B zouden tegen C en D moeten spelen in een foursome wedstrijd. Volgens het
wedstrijdreglement is vervanging toegestaan. D is afwezig op het tijdstip dat de wedstrijd
hoort te beginnen. E valt in voor D. C doet de eerste slag, na de slag komt D alsnog opdagen,
mag D vervolgens alsnog i.p.v. E doorgaan?
A: Nee. Wanneer enige speler een bal geslagen heeft mag de samenstelling van de partij niet
meer veranderen.
Dec 29/2 Mixed foursomes waarbij van verschillende tees wordt afgeslagen. Tee shot man
buiten de baan!
V: Wanneer bij een mixed foursome wedstrijd de heren van de gele tee afslaan en de
vrouwen van een rode tee afslaan, waar moet de vrouw afslaan als de man zijn slag buiten de
baan heeft geslagen?
A: De partner moet dan van de gele tee afslaan. Andersom gaat natuurlijk dan ook op!
Dec 29/3 Speler in een foursome wedstrijd oefent nog even met putten op de zo juist
gespeelde green nadat de partner heeft afgeslagen van de volgende afslag.
V: A en B zijn partners in een foursome wedstrijd, terwijl B afslaat van de tee van 12 doet A
nog enkele oefen putts op de green van 11. Oefent A gedurende het spelen van een hole?
A: Ja, A en B verliezen de hole op basis van R 7-2.
Dec 29/4 Het droppen van een bal tijdens foursome wedstrijd.

V: Volgens R 20-2a moet de speler zelf de bal droppen waar dat nodig is. De definitie van
“partner” luidt dat “de speler”in geval van threesome en foursome wedstrijden ook “de
partner”is indien nodig. Mag in geval van een foursome wedstrijd elk lid van de partij een bal
droppen?
A: Nee. In het licht van R 20-2a, waarbij de speler de bal moet droppen geldt dat het lid van
de partij die de volgende slag moet doen ook de bal moet droppen.
Dec 29/5 Slaan in het zand van de bunker na vergeefse poging de bal eruit te slaan tijdens
een foursome wedstrijd.
V: Tijdens een foursome wedstrijd, bestaat een partij uit A en B. A probeert de bal uit de
bunker te slaan, dit mislukt, uit frustratie slaat hij nog een keer in het zand zonder de positie
van de bal te beïnvloeden. Wat is de ruling?
A: Tijdens een foursome wedstrijd wordt onder een speler ook de partner verstaan, in deze
situatie is R 13-4 van toepassing op zowel de speler als zijn partner. Daarom verliezen partij
AB de hole.
Dec 29/7 Starttijd bij foursome wedstrijden; of beide partners aanwezig moeten zijn op het
moment van de afslag.
V: A en B spelen in een foursome wedstrijd. In het licht van het feit dat alleen 1 speler(degene
die als eerste afslaat) aanwezig moet zijn op de afslag hoe moet het vereiste dat beide spelers
aanwezig moeten zijn en klaar om te spelen gezien worden?
A: De verplichting dat de spelers aanwezig dienen te zijn en klaar om te spelen geldt niet voor
de eerste afslag indien B maar klaar staat om te spelen van de plek waar de afslag van A
eindigt. Indien B niet aanwezig is op die plek wordt de partij gediskwalificeerd behalve als hij
binnen 5 minuten van de starttijd aanwezig is en klaar om te spelen, in dat geval verliest de
partij de eerste hole. Indien B wacht op en plek die op aanzienlijke afstand is van de plek waar
A’s bal terecht komt (of gespeeld moet worden) is er geen straf en moet hij teruglopen naar
waar de bal gespeeld moet worden.
In een foursome wedstrijd kan een partij niet holes blijven geven tot de afwezige partner
arriveert.
Dec 29-1/1 Bal geslagen van buiten de afslagplaats in een foursome matchplay wedstrijd
V; A en B spelen tegen C en D, A slaat de bal van buiten de afslagplaats en C en D willen dat A
en B opnieuw afslaan. Moet A of B slaan?
A: A moet opnieuw slaan, de oorspronkelijke slag telt niet mee!
Dec 29-1/3 Wie slaat de provisionele bal tijdens een foursome wedstrijd?
V: A en B spelen in een foursome. A slaat zijn bal mogelijk buiten de baan. Ze besluiten een
provisionele bal te spelen. Wie speelt?
A: B slaat de provisionele bal
Dec 29-1/4 Provisionele bal geslagen door het verkeerde lid van de partij tijdens foursome.

V: A- B zijn partner, A slaat zijn bal van de tee, de bal is mogelijk verloren of buiten de baan, AB besluiten een provisionele bal te spelen, A slaat de bal terwijl B dat had moeten doen. Wat
is de ruling?
A: Als de oorspronkelijke bal gevonden wordt vervalt de provisionele bal en volgt dus geen
straf. Als de oorspronkelijke bal verloren is wordt de provisionele bal de bal in spel, A-B
verliezen de hole.
Dec 29-1/4.5 Spelen van een provisionele bal wanneer de partner reeds naar de bal is gaan
zoeken.
V: A-B spelen foursome. A moet afslaan en B loopt alvast naar voren naar waar hij verwacht
dat de bal neer zal komen, A ’s bal komt in een gebied waar hij wellicht niet gevonden kan
worden, zonder naar de bal te zoeken keert B terug naar de afslagplaats om een provisionele
bal te spelen terwijl A naar de plek loopt waar zijn afslag zou kunnen liggen. R 27-2a verbiedt
het spelen van een provisionele bal wanneer de speler of zijn partner naar voren zijn
gelopen. Mag B geen provisionele bal spelen omdat A naar voren is gelopen om de bal te
zoeken?
A: R 27-2a voorziet niet in deze situatie, R27-2 is er juist om tijd te winnen, om die reden wil B
een provisionele bal spelen en is dus toegestaan, mits de originele bal niet gevonden wordt.
De 5 minuten zoektijd start zodra A begint met zoeken.
Dec 20-1/5 Volgorde van spelen indien een speler per ongeluk de bal beweegt.
V: Speler A beweegt de bal per ongeluk tijdens een foursome hij krijgt 1 strafslag en moet de
bal terugplaatsen. Wie speelt de volgende slag?
A: Speler A, Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
Dec 29-1/6 Speler slaat per ongeluk mis bij poging om de bal te slaan.
V: A-B zijn partners, A probeert de bal te slaan maar mist. Wiens beurt is het nu?
A: Het per ongeluk missen van de bal is een slag, B moet als volgende slaan!
Dec 29-1/7 Speler mist de bal met opzet zodat partner over het water kan slaan.
V: A-B tijdens foursome wedstrijd zijn op een punt waarbij de verwachting is dat A , een
slechte speler, de volgende slag niet kan maken, hij slaat opzettelijk mis, waarna B, een goede
speler, de volgende slag in een keer naar op de green legt. Mag dat?
A: Nee. Aangezien het niet de bedoeling was de bal te spelen heeft A de bal niet geslagen dus
bleef het zijn beurt. Indien B wel speelt verliezen zij de hole.
Dec 29-1/9 Zowel speler als zijn partner slaan af van de zelfde afslagplaats in een foursome
wedstrijd.
V: A-B zijn partners. Op de 5de hole vergeten ze dat ze foursome wedstrijd spelen en slaan ze
beiden af. Wat is de ruling als: a. Als het A’s beurt was om te slaan
B: Als het B’s beurt was om te slaan

A: a: Als A aan de beurt was, zou de bal van B de bal in het spel zijn met 1 strafslag, de bal ligt
er dan voor 3 slagen.
b: Als B aan de beurt was verliest de partij de hole
Dec 29-2/1 Verkeerde partner van beide partijen slaan af tijdens Foursome wedstrijd.
V: A-B spelen tegen C-D in foursome wedstrijd, A en C slaan af wanneer Ben D hadden
moeten afslaan. Wat is de ruling?
A: De partij die als eerste afslaat verliest de hole!
Dec 29-2/2 Partij slaat drie holes in de verkeerde volgorde af vervolgens worden drie holes
geclaimed.
V: A-B spelen tegen C-D, A slaat af van de 9e afslagplaats, en bij vergissing ook van de 10e
hole. B slaat af van 11e en A weer van de 12e afslagplaats. Vervolgens wordt de fout ontdekt,
de zaak wordt voorgelegd aan de wedstrijdcommissie. Wat is de ruling?
A: A-B verliezen alleen de 12e hole volgens R 29-2. C-D claim naar aanleiding van het spelen in
de verkeerde volgorde van 10 en 11 zijn alleen geldig indien A-B verkeerde informatie hebben
gegeven en de claim gebaseerd is op feiten voorheen niet bekend bij C-D. C-D hebben echter
A-B zien afslaan in de verkeerde volgorde dus ze wisten ervan.
Dec 4-4a/4 Speler’s en partner’s stokken in 1 tas.
V: Is het toegestaan beide golfsets van een partij in 1 golftas te vervoeren, voorop gesteld dat
elk van de spelers met zijn eigen stokken speelt.
A: Ja, stokken moeten wel duidelijk verschillend zijn.

