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Matchplay Quiz 2019 
Voorjaar 2019 

Voor competitieteams Haarlemmermeersche GC 

Deze matchplay quiz is bedoeld om te gebruiken om de  

competitiespelers klaar te stomen voor de competitie. 

 
De vragen 1 – 18 zijn opgesteld door de NGF. 

De vragen 20 - 36 zijn toegevoegd door de Regelcie. van de HGC. 

 

 

Matchplay Quiz-2019 
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Vraag 10 Vraag 1 

Welke bal is ingebed volgens de golfregels? 

A. Alleen de bal op figuur 1 
 

B. De bal op figuur 1 en op figuur 2 
 

C. Alle ballen zijn ingebed 

1. 

2. 

3. 

vraag 1 

Antwoord = B 
 

De bal is alleen ingebed wanneer een deel ervan onder het 

grondoppervlak ligt.  De bal moet ingebed zijn in zijn eigen pitchmark. 

Zie definitie 
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Vraag 10 Vraag 2 

Wat mag de speler doen? 
 

A. Het obstakel wegnemen en als de bal daarbij  
beweegt de bal met één strafslag  
terugplaatsen 

 

B. Het obstakel wegnemen en als de bal daarbij  
beweegt de bal zonder staf terugplaatsen 

 

C. Het obstakel wegnemen en als de bal daarbij  
beweegt de bal zonder staf droppen binnen  
één clublengte 

vraag 2 

Antwoord B 
 

Als de bal beweegt wanneer het obstakel wordt weggenomen, 

dan volgt er geen straf.   

De bal moet worden teruggeplaatst. 

Advies (niet verplicht): markeer de bal 
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Vraag 10 Vraag 3 

Je dropt je bal in de dropzone en hij rolt uit  
de dropzone. Wat moet je doen? 
 

A. De bal spelen zoals deze ligt buiten de  
dropzone 

 

B. De bal opnieuw droppen zonder strafslag 
 

C. De bal opnieuw droppen en één strafslag 
bij je score optellen 

  vraag 3 

Antwoord B 
 

 

De bal moet in de dropzone landen en blijven liggen. 
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Vraag 10 Vraag 4 

Je verklaart de bal onspeelbaar. Voordat je gaat droppen maak je de  
bal helemaal schoon. Welke straf krijg je hiervoor? 
 

A. Geen strafslagen 
 

B. Eén strafslag 
 

C. Verlies van de hole 

  vraag 4 

Antwoord A 
 

 

Je mag de bal schoonmaken als je je bal opneemt voor de 
onspeelbare bal. 
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Vraag 10 Vraag 5 

Je bal ligt op de green. Je speelt je bal en deze  
rolt vervolgens tegen de vlaggenstok aan en  
komt net naast de hole tot stilstand. Wat nu? 
 

A. Geen straf, speel de bal zoals deze ligt 

 

B. Verlies van de hole 
 

C. Je moet je bal opnieuw, zonder straf, spelen 

  vraag 5 

Antwoord A 
 

 

Volgens de nieuwe golfregels mag je de vlaggenstok laten staan. 
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Vraag 10 Vraag 6 

Tijdens het merken van de ligplaats van je bal op de  
green raak je per ongeluk je bal. Die verrolt daardoor  
enige centimeters. Wat nu? 
 

A. De bal spelen zoals deze ligt, zonder straf 

 

B. De bal spelen zoals deze ligt, één strafslag bij je  
score tellen 

 

C. De bal terugplaatsen, zonder straf 

  vraag 6 

Antwoord C 
 

 

Als je per ongeluk je bal beweegt op de green krijg je geen straf. De 
bal moet worden teruggeplaatst. 
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Vraag 10 Vraag 7 

Je hebt de eer en slaat per ongeluk van de  
verkeerde tee af, wat nu? 
 

A. Je verliest de hole 
 

B. Je moet je fout herstellen met bijtelling van  
één strafslag 

 

C. Je tegenstander mag bepalen of de slag telt of  
je opnieuw van de goede tee af moet slaan,  
zonder straf 

  vraag 7 

Antwoord C 
 

 

Omdat het matchplay is, 
 mag de tegenstander kiezen*) of de slag telt  

of dat de speler  opnieuw moet afslaan. 
 

Kiezen moet wel ‘onmiddellijk’ gebeuren 
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Vraag 10 Vraag 8 

Tijdens het zoeken naar je bal in de bosjes trap je  
per ongeluk tegen je bal aan die daardoor verrolt.  
Wat nu? 
 

A. De bal spelen zoals deze ligt 

 

B. De bal terugplaatsen, zonder straf 
 

C. De bal terugplaatsen met één strafslag 

  vraag 8 

Antwoord B 
 

 

Tijdens het zoeken krijg je geen straf meer  
als je daarbij je eigen bal beweegt. 
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Vraag 10 Vraag 9 

Dit konijnenhol ligt in een hindernis. De speler wil  
de bal niet spelen zoals hij ligt. Wat is juist? 
 

A. De speler mag deze abnormale  
baanomstandigheid ontwijken zonder straf 

 

B. De speler mag deze abnormale  
baanomstandigheid ontwijken met één  
strafslag 

 

C. De speler moet de hindernisregel toepassen 

  vraag 9 

Antwoord C 
 

 

In een hindernis mag je geen abnormale baanomstandigheid 

ontwijken.  Je moet dan de hindernisregel toepassen. 

In een bunker mag je wel een abnormale baanomstandigheid 

ontwijken.  Een bunker en een hindernis zijn verschillende gebieden. 
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Vraag 10 Vraag 10 

De speler vergeet dat hij op kniehoogte moet  
droppen en dropt de bal op schouderhoogte.  
Nadat hij geslagen heeft, realiseert hij zich deze  
fout. Wat nu? 
 

A. De speler mag zijn fout zonder straf herstellen 
 

B. De speler moet verder spelen met bijtelling 
van één strafslag 

 

C. De speler verliest de hole 

  vraag 10 

Antwoord B 
 

Kniehoogte betekent de hoogte van de knie van de speler wanneer 

hij/zij rechtop staat.  Als de speler nog niet heeft geslagen van 

binnen de dropzone, mag de speler de fout zonder straf herstellen. 

 

Nadat de speler heeft geslagen, krijgt deze één strafslag. 
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Vraag 10 Vraag 11 

Je zet je club op de grond achter je bal in een  
rode hindernis. Krijg je hiervoor straf? 
 

A. Ja 
 

B. Nee 
 

C. Afhankelijk of je tegenstander vindt of je daar 
wel/niet voordeel van hebt gehad 

  vraag 11 

Antwoord B 
 

 

Nee, in een hindernis mag je nu ‘grounden’ en bladeren (losse 
natuurlijke voorwerpen) weghalen. 
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Vraag 10 Vraag 12 

Je slaat je bal via een boom tegen je eigen tas. Wat is de  
straf? 
 

A. Geen straf 
 

B. Eén strafslag 
 

C. Verlies van de hole 

  vraag 12 

Antwoord A 
 

 

Je krijgt geen staf als de bal per ongeluk tegen jouw tas aan komt. 
Je moet de bal spelen, zoals die ligt. 
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Vraag 10 Vraag 13 

Je raakt in je opzwaai in de bunker het zand  
achter je bal. Wat is daarvoor de straf? 
 

A. Geen straf 
 

B. Eén strafslag 
 

C. Verlies van de hole 

  vraag 13 

Antwoord C 
 

 

Je mag in je backswing geen zand raken. 
 

Volgens de nieuwe golfregels mag je in je backswing nu wel losse 
natuurlijke voorwerpen raken. 
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Vraag 10 Vraag 14 

Mag je spikemarks repareren op de green? 
 

A. Ja, mits je het spel niet onnodig vertraagt 
 

B. Ja, alleen nadat je je bal hebt gespeeld 
 

C. Nee, dat mag nooit 

  vraag 14 

Antwoord A 
 

 

Ja, spikemarks mogen nu ook gerepareerd worden. 
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Vraag 10 Vraag 15 

Je bal zit klem tussen de vlaggenstok en de hole.  
Met de bal iets onder het maaiveld. Is de bal  
uitgeholed? 
 

A. Nee, de bal ligt niet in het geheel onder het  
maaiveld 

 

B. Ja 

  vraag 15 

Antwoord B 
 

 

Ja, als enig deel onder het maaioppervlak ligt, is de bal uitgeholed. 
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Vraag 10 Vraag 16 

Hoe lang mag je volgens de regels naar je bal zoeken  
voordat deze volgens de regels verloren is? 
 

A. 1 minuut 
 

B. 2 minuten 
 

C. 3 minuten 
 

D. 4 minuten 

 

E. 5 minuten 

  vraag 16 

Antwoord C 
 

 

De tijd om te zoeken is van 5 minuten naar 3 minuten gegaan. 
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Vraag 10 Vraag 17 

Nadat je je bal op de green hebt gemarkeerd, opgenomen en  
teruggeplaatst verrolt de bal door een harde windvlaag, terwijl je je  
speellijn aan het bekijken bent. Wat nu? 
 

A. De speler moet de bal terugplaatsen en zonder straf verder spelen 

 

B. De speler krijgt één strafslag en moet de bal terugplaatsen 
 

C. De speler moet de bal spelen van de nieuwe plaats waar de bal tot 
stilstand is gekomen zonder straf 

 

D. De speler moet de bal spelen van de nieuwe plaats waar de bal tot  
stilstand is gekomen met één strafslag 

  vraag 17 

Antwoord A 
 

 

Als je bal beweegt, door wat dan ook, nadat je je bal hebt gemarkeerd 
op de green, moet  de bal worden teruggeplaatst. 
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Vraag 10 Vraag 18 

Een caddie of partner staat bij het innemen 
van  de stand achter de speellijn van de speler. 
De  speler slaat vervolgens zijn bal op de 
green. 
 

A. De speler heeft geen straf 
 

B. De speler krijgt één strafslag 

 

C. De speler verliest de hole 

  vraag 18 

Antwoord C 
 

 

Een caddie of partner mogen niet helpen bij het oplijnen van de 
speler. 

 
Verbod geldt vanaf het begin van oplijnen. 

 
Straf kan worden voorkómen als speler “uitstapt”. 

R. 10.2b (4) j° Clar. 6-2-2019 
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Vraag 10 Vraag 19 

Je bal ligt achter een molshoop, die je belemmert bij je swing. In plaats van de molshoop als 
Abnormale Baanomstandigheid te ontwijken, trap je de molshoop in, zodat je er geen hinder meer 
van hebt. Je speelt je bal.  
 

 

 

 

A. Je krijgt geen straf 
 

B. Je krijgt één strafslag 
 

C. Je verliest de hole 

Vraag 10 Vraag 19 Vraag 19 

Antwoord = C 
 
 

 R. 8.1  verbeteren van omstandigheden die de slag beïnvloeden 
 Foutief toepassen van R. 15.1 (losse natuurlijke voorwerpen)  

 i.p.v. R. 16.1 (abnormale grondomstandigheden) 
 Zie definitie DIER 

 Zie definitie GAT GEMAAKT DOOR DIER 
 Molshoop voldoet niet aan definitie LNV (makkelijk op te pakken)  

Antwoord = C 
 
 

 R. 8.1  verbeteren van omstandigheden die de slag beïnvloeden 
 Foutief toepassen van R. 15.1 (losse natuurlijke voorwerpen)  

 i.p.v. R. 16.1 (abnormale grondomstandigheden) 
 Zie definitie DIER 

 Zie definitie GAT GEMAAKT DOOR DIER 
 Molshoop voldoet niet aan definitie LNV (makkelijk op te pakken)  
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Vraag 10 Vraag 20 

Je slag naar de green ligt op de voorgreen. Je wilt je volgende slag met je putter doen. 

Maar er liggen verschillende ‘wormenhoopjes’ in je voorgenomen speellijn op de voorgreen. 

Je veegt de wormenhoopjes weg met je putterkop.   
 

 

 

 

A. Je krijgt geen straf 
 

B. Je krijgt krijgt één strafslag 
 

C. Je verliest de hole 

Vraag 10 Vraag 20 Vraag 20 

Antwoord = A 
 

• R. 15.1 Losse Natuurlijke Voorwerpen 
mogen worden verwijderd 

 

• Zie definitie LNV (dekt zowel worm als wormenhoop) 

• Worm voldoet wel aan definitie DIER, maar wormenhoop 
voldoet niet aan definitie “Gat gemaakt door een dier”. 

• Wormenhoop mag dus niet worden ontweken via R. 16.1. 

 

 

Antwoord = A 
 

• R. 15.1 Losse Natuurlijke Voorwerpen 
mogen worden verwijderd 

 

• Zie definitie LNV (dekt zowel worm als wormenhoop) 

• Worm voldoet wel aan definitie DIER, maar wormenhoop 
voldoet niet aan definitie “Gat gemaakt door een dier”. 

• Wormenhoop mag dus niet worden ontweken via R. 16.1. 
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Vraag 10 Vraag 21 

Je speelt een hoge slag naar de green, maar je bal maakt een forse pitchmark in de voorgreen, 
waarna je bal 10 cm terugrolt en stilligt op de voorgreen.  
Je wilt je volgende slag doen met je putter en repareert daarom je pitchmark op de voorgreen.  

Je tegenstander protesteert hiertegen. 

  

 

 

A. Je tegenstander heeft ongelijk: je krijgt geen straf 
 

B. Je tegenstander heeft ongelijk, maar je krijgt één strafslag 
 

C. Je tegenstander heeft gelijk: je verliest de hole 

Vraag 10 Vraag 21 Vraag 21 

Antwoord = C 
 

• R.18.1 “verbeteren van de omstandigheden……” 

 

 

Antwoord = C 
 

• R.18.1 “verbeteren van de omstandigheden……” 

 

 



2019-REGELQUIZ VOOR 
COMPETITIETEAMS 

27-3-2019 

HGC-REGELCOMMISSIE 
 23 

Vraag 10 Vraag 22 

In je speellijn ligt 40 cm vóór je bal een verse divotplag maar die ligt met zijn wortels naar boven half 
in de divothole. Voordat je je chip-and-run speelt besluit je de plag om te keren en aan te trappen. Je 
speelt daarna je bal naar de green. 

Je tegenstander meent dat je je speellijn hebt verbeterd en claimt de hole. 
 

Wat is juist? 

 
A. Voor het verbeteren van de omstandigheden die je slag beïnvloeden geldt maar 1 strafslag: de 

claim is dus niet terecht. 
B. De claim van je tegenstander is terecht: je krijgt de algemene straf en verliest de hole  
C. Je mocht – uit goede zorg voor de baan - de plag goed leggen: géén straf.  

 

Vraag 10 Vraag 22 Vraag 22 

Antwoord = B 
 

• Divotplag goedleggen = 
verbeteren van de omstandigheden die je slag beïnvloeden 

 

Antwoord = B 
 

• Divotplag goedleggen = 
verbeteren van de omstandigheden die je slag beïnvloeden 
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Vraag 10 Vraag 23 

Je speelt vanaf de green naar de hole, maar je bal blijft liggen op de rand van de hole. Je loopt snel 
naar de hole, maar struikelt daarbij over je eigen putter. Je putter vliegt uit je handen en raakt de 
stilliggende bal. 

 

 

Wat is juist? 

 
A. Geen straf. 
B. Één  strafslag  
C. Algemene Straf en dus verlies van de hole.  

 

Vraag 10 Vraag 23 Vraag 23 

Antwoord = A 
 

• R. 9.4b uitz.3 en R. 13.1d (1): 

• Bij elke onopzettelijke beweging van bal(marker) op green: 
 - bal/marker terugplaatsen, 

 - geen straf. 

 

• Uitzondering: 

• 1. Als bal bewogen is door natuurkracht en  
de bal niet eerder op de ligplaats gemarkeerd is (geweest), 

• 2. Als bal begint te bewegen ná starten met backswing: 

- Spelen zoals de bal ligt 

 

Antwoord = A 
 

• R. 9.4b uitz.3 en R. 13.1d (1): 

• Bij elke onopzettelijke beweging van bal(marker) op green: 
 - bal/marker terugplaatsen, 

 - geen straf. 

 

• Uitzondering: 

• 1. Als bal bewogen is door natuurkracht en  
de bal niet eerder op de ligplaats gemarkeerd is (geweest), 

• 2. Als bal begint te bewegen ná starten met backswing: 

- Spelen zoals de bal ligt 
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Je tegenstander en jij slaan jullie afslag ongeveer naar dezelfde plek naast de fairway. 

Daar aangekomen pak je de eerste bal die je ziet op om te controleren of het de jouwe is. Dat blijkt het 
geval. Je plaatst de bal terug. Je tegenstander vindt zijn bal 3 meter korter naast de fairway. 

Je tegenstander speelt zijn 2e slag over de green in een bunker. Jij speelt je 2e slag op de green op 5 meter 
van de pin. 
Je tegenstander speelt zijn bal uit de bunker op de green. Als hij na het harken op de green komt zegt hij 
met vragende toon: “Allebei 3?”. “Nee, ik lig hier met 2” antwoord jij.  

Je tegenstander aarzelt, maar zegt  dan “Maar je hebt een strafslag opgelopen toen je je eerste bal oppakte 
om die te identificeren, en je hebt de ligging toen niet gemarkeerd”. “Je had moeten melden dat je een 
strafslag had opgelopen en dat heb je niet gedaan. Ik claim de hole”. 

 

Wat zal de. ruling zijn? 
A. Tussenstand blijft ongewijzigd (3 om 2): jij krijgt geen straf 

B. De tussenstand wordt bijgesteld naar (3 om 3): incl. 1 strafslag voor jou wegens niet markeren van de 1e 
bal. 

C. Je tegenstander heeft gelijk, jij had de strafslag op eigen initiatief moeten melden: Jij verliest de hole. 

 

Vraag 10 Vraag 24 Vraag 24 

Antwoord = C 
 

• R. 3.2d 

• Speler moet een een bal die hij wil opnemen ter indentificatie 
eerst markeren (R. 7.3) >> 1 strafslag 

• Speler moet opgelopen strafslagen z.s.m. melden aan tegenstander 

• D.i. vóórdat tegenstander een volgende slag doet 

 

 

Antwoord = C 
 

• R. 3.2d 

• Speler moet een een bal die hij wil opnemen ter indentificatie 
eerst markeren (R. 7.3) >> 1 strafslag 

• Speler moet opgelopen strafslagen z.s.m. melden aan tegenstander 

• D.i. vóórdat tegenstander een volgende slag doet 
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Je tegenstander heeft zijn bal in de hindernis vóór de green gespeeld. Om zijn voorkeursafstand naar de pin 
te kunnen spelen gaat je tegenstander van de hindernisgrens ongeveer 30 meter terug de fairway op. Jij 
denkt dat dat niet de rechte lijn vanuit de pin is (die rechte lijn komt uit buiten de fairway. 

Je wacht even tot je tegenstander zijn bal geslagen heeft en meldt hem dan dat hij gespeeld heeft van een 
verkeerde plaats. Je meent dat hij  – met 1 strafslag – een nieuwe bal moet spelen vanaf een correcte plaats. 
Met een kwaad gezicht (“waarom zei je dat niet eerder”?) geeft je tegenstander je de hole en loopt snel door 
naar de volgende tee. 

 

Wat is juist: 

 
A. Je tegenstander heeft gelijk: spelen “van een verkeerde plaats” leidt automatisch tot “verlies van de 

hole”. Hij hoefde je dus de hole niet eens meer te geven. 

B. Jij had gelijk: door met 1 strafslag een nieuwe bal naar de green te spelen vanaf een correcte plaats had 
je tegenstander de hole nog kunnen halveren. 

C. Jij had ongelijk: je tegenstander had een nieuwe bal kunnen spelen, maar niet met 1 strafslag, maar met 
2 strafslagen. 

 

Vraag 10 Vraag 25 Vraag 25 

Antwoord = A 
 

• Spelen van verkeerde plaats leidt automatisch 

tot verlies van de hole 

Antwoord = A 
 

• Spelen van verkeerde plaats leidt automatisch 

tot verlies van de hole 
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Je chipt je bal naar de vlag in de cup. Je bal rolt tegen de pin, deels onder het oppervlak van de green. 

 Je loopt naar de vlag en door het voorzichtig manipuleren van de vlag wil je de bal helemaal in de cup 
krijgen. 
Helaas….door het manipuleren met de pin schiet je bal uit de cup en komt op 20 cm daarvan tot stilstand. 

 

 

Wat is juist: 

 
A. Met je chipslag heb je uitgeholed. Enig deel van de bal bevond zich onder het greenoppervlak. 
B. Omdat enig deel van de bal nog boven het greenoppervlak is, moet je de bal spelen zoals hij ligt. 
C. Omdat de bal nog niet was uitgeholed, moet je de bal plaatsen op de rand van de cup en met een slag 

uitholen. 

 

Vraag 10 Vraag 26 Vraag 26 

Antwoord = A 
 

• R. 13.2c 
Zodra enig deel van de bal onder het greenoppervlak is, 

is de bal uitgeholed. 
Wat daarna gebeurt, doet niet ter zake. 

 

Antwoord = A 
 

• R. 13.2c 
Zodra enig deel van de bal onder het greenoppervlak is, 

is de bal uitgeholed. 
Wat daarna gebeurt, doet niet ter zake. 
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Vraag 10 Vraag 27 

Je ligt met 2 slagen op de green en hebt nog een put van 6 meter. Je tegenstander ligt met 2 slagen op  
1 meter van de hole. Omdat de bal van je tegenstander iets buiten je speellijn ligt, vraag je hem niet om zijn 
bal te markeren. Je speelt je bal en raakt daarmee de bal van je tegenstander. Jouw bal gaat in de hole (voor 
par). De bal van je tegenstander komt stil te liggen op 2 meter van de hole.  

Je tegenstander holed die bal met één slag uit.  

Teleurgesteld over het uitblijven van winst constateert je tegenstander dat jullie de hole in ieder geval 
gehalveerd hebben. 

Jij stelt hem teleur met jouw oordeel dat hij zijn laatste slag van een verkeerde plaats heeft gedaan, maar 
hem had moeten terugplaatsen en dat jij dus de hole claimt. 

 

Wat is juist: 
A. Jouw claim is niet terecht: jullie hebben de hole gehalveerd. 
B. Jouw claim is niet terecht: jouw slag vervalt en moet opnieuw worden gespeeld. 
C. Jouw claim is terecht: je tegenstander had zijn bal moeten terugplaatsen naar de plek waar die lag toen 

jouw bal zijn bal raakte. Je tegenstander verliest de hole. 

Vraag 10 Vraag 27 Vraag 27 

Antwoord = C 
 

• R. 9: 
Stilliggende bal op de green, bewogen door gespeelde bal, 

moet worden teruggeplaatst. 

• Als je dat niet doet, speel je van een verkeerde plaats. 

Antwoord = C 
 

• R. 9: 
Stilliggende bal op de green, bewogen door gespeelde bal, 

moet worden teruggeplaatst. 

• Als je dat niet doet, speel je van een verkeerde plaats. 
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Vraag 10 Vraag 28 

In de Greensome-match speelt A1 de 2e slag in de greensidebunker. A2 verknalt zijn bunkerslag en A1 slaat 
de 4e slag over de green. Zij geven de hole aan hun tegenstanders B.  

Op de tee van de volgende hole (een par-3) is er net afgeslagen en staan nog 2 partijen te wachten. Omdat 
achter hen de holes leeg zijn, besluiten A1 en A2 nog even wat te oefenen. A1 gaat wat chippen maar A2 
stapt, om zijn frustratie over een gemist bunkershot te verminderen, met een paar ballen in de bunker, die ze 
zojuist gespeeld hebben. Na enkele oefenslagen uit de bunker en met herwonnen zelfvertrouwen meldt hij 
zich bij de tee van de volgende hole.  

Zijn tegenstander B1 meldt hem dat ze die niet hoeven te spelen omdat team B die hole claimt wegens niet 
reglementair oefenen van A2 op de vorige hole. 

 

 
A. Claim is niet terecht: oefenen in matchplay is toegestaan, zolang het geen oponthoud geeft 
B. Claim is niet terecht: oefenen tijdens matchplaywedstrijd wordt bestraft met 1 strafslag op volgende hole. 
C. Claim is terecht: oefenen vanuit een bunker tijdens MP-match wordt bestraft met Algemene Straf op 

volgende hole. 

 

Vraag 10 Vraag 28 Vraag 28 

Antwoord = C 
 

• R. 5.5: 

• Oefenen tijdens de ronde is niet toegestaan 

• Maar rond/op de al gespeelde green (of de nog te spelen 
afslagplaats)mag je wel oefenchips of -puts maken. 

• Voorwaarden: 
- niet uit bunker, 

- zonder oponthoud. 

Antwoord = C 
 

• R. 5.5: 

• Oefenen tijdens de ronde is niet toegestaan 

• Maar rond/op de al gespeelde green (of de nog te spelen 
afslagplaats)mag je wel oefenchips of -puts maken. 

• Voorwaarden: 
- niet uit bunker, 

- zonder oponthoud. 
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Vraag 10 Vraag 29 

Je bal ligt – speelbaar -  in een hindernis. Maar voor je swing heb je hinder van een rood 
markeringspaaltje. 

Mag je dit paaltje (A) weghalen? 

In je speellijn staat 10 meter verder nog een rood paaltje (B). Omdat je een laag schot onder de kruin 
van een boom door wilt spelen, wil je ook dat 2e rode paaltje (B) weghalen. Mag dat? 

 

 
A. Omdat beide paaltjes in de hindernis staan, mag je ze geen van beide weghalen. 
B. Paaltje A belemmert je in je swing; dat mag je wegnemen. Paaltje B mag je niet wegnemen. 
C. Je mag beide paaltjes weghalen. 

 

Vraag 10 Vraag 29 Vraag 29 

Antwoord = C 
 

• R. 15.2 

• Los obstakel mag altijd worden verwijderd. 

 

• LET OP: 

• Er zijn (steeds meer) banen waar baanmarkeringen (losse 
obstakels) tot vaste obstakels zijn verklaard in een local rule. 

(Ook als je ze kunt verwijderen is dat dan niet toegestaan) 
 

Antwoord = C 
 

• R. 15.2 

• Los obstakel mag altijd worden verwijderd. 

 

• LET OP: 

• Er zijn (steeds meer) banen waar baanmarkeringen (losse 
obstakels) tot vaste obstakels zijn verklaard in een local rule. 

(Ook als je ze kunt verwijderen is dat dan niet toegestaan) 
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Vraag 10 Vraag 30 

Binnen een hindernis wordt de uitloop van een drainagebuis gemarkeerd door een groene paal. 
Je bal ligt in de hindernis en voor je swing heb je last van de groene paal. Hij zit te vast om hem te 
kunnen verwijderen. 

Mag je de groene paal ontwijken als vast obstakel? Jij en je tegenstander twijfelen of dat mag. 

Je besluit de paal toch te ontwijken en dropt een bal. 

 

Op weg naar de green zegt je tegenstander dat je volgens hem een vast obstakel binnen een hindernis 
niet mag ontwijken. Hij heeft inmiddels R. 16.1a erbij gezocht.  

 
A. Je krijgt geen straf. 
B. Je moet 1 strafslag bijtellen. 
C. Je krijgt de Algemene Straf en verliest de hole. 

 

Vraag 10 Vraag 30 Vraag 30 

Antwoord = C 
 

• Vast obstakel binnen hindernis mag niet worden ontweken 

• R. 16.1a (laatste zin) 

 

Antwoord = C 
 

• Vast obstakel binnen hindernis mag niet worden ontweken 

• R. 16.1a (laatste zin) 
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Vraag 10 Vraag 31 

Je bal ligt gelukkig nèt niet OB, maar 1 cm aan de baanzijde van een OB-paaltje. 

Om je bal te kunnen spelen heb je hinder van het paaltje en moet je zelf buiten-de-baan staan bij je 
slag. 

Mag dat? 

 
A. Je mag zowel buiten-de-baan-staan, als het paaltje wegnemen. Je krijgt geen straf. 
B. Je mag wel buiten-de-baan staan, maar je mag het paaltje niet wegnemen. Je krijgt de Algemene 

Straf en verliest de hole. 
C. Je mag beide niet doen. Je krijgt de Algemene Straf en verliest de hole. 

 

Vraag 10 Vraag 31 Vraag 31 

Antwoord = B 
 

• OB-paaltjes staan buiten de baan 

• En moeten als “vast” worden beschouwd. 

 

• Je mag wel zelf OB staan om te spelen 
(tenzij OB in local rule tot “no-play-zone” is verklaard. 

Antwoord = B 
 

• OB-paaltjes staan buiten de baan 

• En moeten als “vast” worden beschouwd. 

 

• Je mag wel zelf OB staan om te spelen 
(tenzij OB in local rule tot “no-play-zone” is verklaard. 
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Vraag 10 Vraag 32 

Je bal is stevig ingebed in de voorwand van een bunker. De plek waar je bal is ingebed bestaat uit 
zwarte grond en wortels. 

 

Wat is juist: 

 
A. Volgens de Regels kan een bal niet zijn ingebed in een bunker. Je kunt de bal A) spelen zoals die 

ligt of B) onspeelbaar verklaren en ontwijken volgens R.19.3  
B. Je mag relief nemen van de ingebedde bal, maar je referentiepunt moet binnen de bunker liggen. 
C. Je mag relief nemen van de ingebedde bal, maar je referentiepunt mag niet binnen de bunker 

liggen.  

 

Vraag 10 Vraag 32 Vraag 32 

Antwoord = C 
 

• Zie definitie ‘bunker’ (= gewijzigd in 2019) 

• Dropzone moet in algemeen gebied zijn (R. 16.3b) 

 

Antwoord = C 
 

• Zie definitie ‘bunker’ (= gewijzigd in 2019) 

• Dropzone moet in algemeen gebied zijn (R. 16.3b) 
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Vraag 10 Vraag 33  

Je mag relief nemen van een Abnormale Baanomstandigheid. Op correcte wijze bepaal je je 
referentiepunt en de omvang van de dropzone. 

Je vergist je bij het droppen en doet dat van schouderhoogte. De bal rolt naar een plek buiten de 
dropzone. Je realiseert je je fout en dropt een tweede keer correct van kniehoogte. Maar weer rolt je 
bal tot buiten de dropzone. Vervolgens plaats je je bal op de plek waar die bij de vorige drop het eerst 
de grond raakte. Je speelt vervolgens je bal. 

 

Wat is juist? 

 
A. Je slag was correct; géén straf.  
B. Je hebt de gespeelde bal geplaatst, terwijl je hem had moeten droppen: je krijgt 1 strafslag.  
C. Je hebt de gespeelde bal geplaatst, terwijl je hem had moeten droppen: je krijgt de algemene straf 

en verliest de hole.  

 

Vraag 10 Vraag 33  Vraag 33  

Antwoord = C 
 

• R. 14.3b en strafbepaling onder 14.3d 

• Bal gedropt van schouderhoogte is onjuiste drop 

• Idem: # drop buiten dropzone; #drop die niet als eerste de grond 
raakt; # drop die niet recht naar beneden valt. 

• Deze onjuiste drops tellen niet mee voor de telling om na 2 drops de 
3e bal te plaatsen. 

• Onjuist gedropte bal spelen vanuit dropzone = 1 strafslag 

• Juist of onjuist gedropte bal spelen van buiten dropzone 
= verlies van de hole. 

• Spelen van geplaatste bal, die gedropt had moeten worden 
= verlies van de hole. 

 

Antwoord = C 
 

• R. 14.3b en strafbepaling onder 14.3d 

• Bal gedropt van schouderhoogte is onjuiste drop 

• Idem: # drop buiten dropzone; #drop die niet als eerste de grond 
raakt; # drop die niet recht naar beneden valt. 

• Deze onjuiste drops tellen niet mee voor de telling om na 2 drops de 
3e bal te plaatsen. 

• Onjuist gedropte bal spelen vanuit dropzone = 1 strafslag 

• Juist of onjuist gedropte bal spelen van buiten dropzone 
= verlies van de hole. 

• Spelen van geplaatste bal, die gedropt had moeten worden 
= verlies van de hole. 
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Vraag 10 Vraag 34 

Je bal ligt in de bunker bovenop een leeg boterhamzakje dat een eerdere speler kennelijk verloren is.   

 

Wat is juist? 

 
A. Je mag het zakje zonder straf weghalen en moet de bal binnen de bunker plaatsen, onder de plek 

waar die op het zakje lag. 
B. Je mag het zakje zonder straf weghalen en moet de bal binnen de bunker droppen in een 

dropzone, waarvan de oorspronkelijke ligplaats het referentiepunt vormt.  
C. Je moet de bal spelen zoals die ligt. 

 
 

Vraag 10 Vraag 34 Vraag 34 

Antwoord = B 
 

• R.15.2a 
 

• Tegen of onder het obstakel: z.n. terugplaatsen 
• Op het obstakel: droppen 

Antwoord = B 
 

• R.15.2a 
 

• Tegen of onder het obstakel: z.n. terugplaatsen 
• Op het obstakel: droppen 
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Vraag 10 Vraag 35 

Je mag relief nemen van grond in bewerking (GUR) op de fairway. Op correcte wijze bepaal je je 
referentiepunt en de omvang van de dropzone. 

Je dropt je bal in de dropzone, maar die ketst af op een losse kluit en rolt tot buiten de dropzone. Om 
te voorkómen dat je bal nog verder wegrolt, stop je de bewegende bal met je voet. 

Je wilt de bal opnieuw droppen, maar je tegenstander claimt op dat moment de hole wegens het 
‘bewust stoppen van een bewegende bal’.  

 

Wat is juist? 

 
A. De claim van je tegenstander is niet terecht: géén straf. 
B. Voor het bewust stoppen van een bewegende bal krijg je 1 strafslag: dus geen verlies van de hole  
C. De claim van je tegenstander is terecht: je krijgt de algemene straf en verliest de hole.  

 

Vraag 10 Vraag 35 Vraag 35 

Antwoord = C 
 

• R. 14.3d 

• Als een juist gedropte bal wordt gestopt of van richting veranderd 
door de speler, zijn partner of caddie, krijgt de speler de 

Algemene Straf (verlies van de hole) 

• Als dit gebeurt door iemand anders (tegenstander, diens partner 
of caddie) geldt de drop als onjuist en moet –zonder straf – 

worden herhaald. 

  

Antwoord = C 
 

• R. 14.3d 

• Als een juist gedropte bal wordt gestopt of van richting veranderd 
door de speler, zijn partner of caddie, krijgt de speler de 

Algemene Straf (verlies van de hole) 

• Als dit gebeurt door iemand anders (tegenstander, diens partner 
of caddie) geldt de drop als onjuist en moet –zonder straf – 

worden herhaald. 
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Vraag 10 Vraag 36 

In de foursomes hebben jullie tegenstanders de bal in een rode hindernis gespeeld. Zijn partner besluit 
een bal te droppen binnen twee stoklengten van de plaats waar de oorspronkelijke bal in de rode 
hindernis ging. Hij bepaalt op correcte wijze de dropzone. Maar, omdat de dropzone ligt in de helling 
naar het wateroppervlak, vraagt hij zijn partner de bal evt. te stoppen als die in het water dreigt te 
rollen. Wat hij vreesde gebeurt ook, maar zijn partner vangt de nog bewegende bal op voordat die in 
het water rolt.  

Jullie claimen de hole wegens het “bewust stoppen van een bewegende bal”. 

 

Wat is juist? 

 
A. Jullie claim is niet terecht: géén straf voor jullie tegenstanders. 
B. Voor het bewust stoppen van een bewegende bal krijgen jullie tegenstanders 1 strafslag: dus geen 

verlies van de hole  
C. Jullie claim is terecht: jullie tegenstanders krijgen de algemene straf en verliezen de hole.  

 

Vraag 10 Vraag 36 Vraag 36 

Antwoord = A 
 

• R. 14.3d – uitzondering/exception 

• “When there is no reasonable chance Ball will come to rest in 
Relief Area” 

• Volgt geen straf als de bewegende bal buiten de dropzone wordt 
gestopt. 

• Is juiste drop 

• Opnieuw droppen. 

Antwoord = A 
 

• R. 14.3d – uitzondering/exception 

• “When there is no reasonable chance Ball will come to rest in 
Relief Area” 

• Volgt geen straf als de bewegende bal buiten de dropzone wordt 
gestopt. 

• Is juiste drop 

• Opnieuw droppen. 
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Vraag 10 Vraag 37 

Speler A vindt zijn bal terug op een pad en besluit dat pad te ontwijken volgens R.16.1. Hij heeft zijn 
bal opgepakt en dropt zijn bal rechts naast het pad (waar hij dat pad volledig ontwijkt). 

Zijn tegenstander B geeft aan dat het “dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering” aan de 
linkerkant van het pad ligt. Daar is hoge rough en kan A geen goede stand innemen door struiken, 
boomwortels en steile helling. 

Speler A besluit om zijn bal daarom maar te spelen vanaf de oorspronkelijke ligging op het pad. Hij 
plaatst zijn bal bij benadering terug op de oorspronkelijke plaats en chipt zijn bal naar de fairway. 

 

A. Speler  A krijgt geen straf 

 

B. Speler  A krijgt één strafslag 
 

C. Speler  A verliest de hole. 

Vraag 10 Vraag 37 Vraag 37 

Antwoord = C 
 Omdat speler A met een drop aan de verkeerde rechterkant van het pad al begonnen is met 

het toepassen van R. 16.1a …. 

 …moet hij doorgaan met het toepassen van dezelfde Regel 16.1a.  

 In dit geval door 1) een bal te droppen aan de linkerkant van het pad>> 2) die bal 
onspeelbaar verklaren >> en 3) met 1 strafslag te droppen volgens R. 19.2. 

 Als speler A de bal al wel had opgenomen, maar nog niet gedropt aan de foute rechterkant 
van het pad….. 

 …. had hij de bal mogen terugplaatsen op het pad, met bijtelling van 1 strafslag volgens  
R. 9.4b (onterecht bewogen of opgenomen bal). Hij krijgt geen extra straf voor het niet 

markeren van de oorspronkelijke bal [R.1.3c(4), 2e bullit]. 

 

 Belangrijkste les uit deze casus: 

 LAAT JE OORSPRONKELIJKE BAL LIGGEN, TOTDAT JE ZEKER WEET 
WAAR JE JE BAL WILT DROPPEN EN OF DAT DAAR OOK MAG! 

 

 

Antwoord = C 
 Omdat speler A met een drop aan de verkeerde rechterkant van het pad al begonnen is met 

het toepassen van R. 16.1a …. 

 …moet hij doorgaan met het toepassen van dezelfde Regel 16.1a.  

 In dit geval door 1) een bal te droppen aan de linkerkant van het pad>> 2) die bal 
onspeelbaar verklaren >> en 3) met 1 strafslag te droppen volgens R. 19.2. 

 Als speler A de bal al wel had opgenomen, maar nog niet gedropt aan de foute rechterkant 
van het pad….. 

 …. had hij de bal mogen terugplaatsen op het pad, met bijtelling van 1 strafslag volgens  
R. 9.4b (onterecht bewogen of opgenomen bal). Hij krijgt geen extra straf voor het niet 

markeren van de oorspronkelijke bal [R.1.3c(4), 2e bullit]. 

 

 Belangrijkste les uit deze casus: 

 LAAT JE OORSPRONKELIJKE BAL LIGGEN, TOTDAT JE ZEKER WEET 
WAAR JE JE BAL WILT DROPPEN EN OF DAT DAAR OOK MAG! 
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En de winnaar is …………………. 


