
BUNKERS 

In de nieuwe golfregels is het nodige gewijzigd voor de situatie dat de bal in een bunker ligt. De 

bunker is een van de speciale situaties uit Regel 2 en wordt nader uitgewerkt in Regel 12. Volgens de 

nieuwe regels is het toegestaan om losse natuurlijke voorwerpen ( bijv. stenen, dennenappels, 

bladeren, takken, etc.) te verwijderen. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat de 

omstandigheden waar de bal ligt of de swing gedaan moet worden niet verbeteren. (Voorbeeld: het 

verwijderen van een tak door deze te slepen en daardoor veel zand te verplaatsen, terwijl de tak ook 

voorzichtig opgepakt had kunnen worden). 

Als de bal beweegt door het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp, dan moet deze 

teruggeplaatst worden en krijgt de speler één strafslag.  

Losse obstakels ( hark, blikjes, plastic zakjes, etc. ) mogen ook uit de bunker worden verwijderd. Als 

de bal beweegt moet deze worden teruggeplaatst, maar er volgt geen straf.  

Het blijft NIET toegestaan om voorafgaand aan een slag uit de bunker:  

 Het zand in de bunker opzettelijk aan te raken met de hand, club, hark of een ander 

voorwerp met de bedoeling om de omstandigheden te testen of informatie voor de volgende 

slag te krijgen, of 

 Het zand in de bunker met een club te raken, 

o  direct voor of achter de bal 

o Bij het maken van een oefenswing 

o Bij het maken van de backswing.  

Overtreding van het vorenstaande levert TWEE strafslagen op. 

Er volgt geen straf als het zand in de bunker op een andere wijze wordt aangeraakt. Daarbij mag 

echter de ligging van de bal, de stand of de voorgenomen swing niet verbeterd worden. Overtreding 

leidt tot TWEE strafslagen.  

Ook als de bal in een bunker ligt, kan er sprake zijn van abnormale baanomstandigheden, bijv. 

tijdelijk water of een gegraven gat. De speler mag naar keuze, 

 De belemmering ontwijken zonder  strafslag door een bal te droppen IN de bunker. Hiervoor 

moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering worden bepaald en moet de bal gedropt 

worden in de dropzone. Als het niet mogelijk is om de abnormale baanomstandigheid 

volledig te ontwijken ( bijv. er staat veel tijdelijk water in de bunker), dan mag het 

dichtstbijzijnde punt worden bepaald waar zoveel als mogelijk de belemmering wordt 

ontweken.  

 De speler mag de belemmering ook ontwijken door een bal te droppen BUITEN de bunker. 

Dit betekent wel dat er EEN strafslag genoteerd moet worden. De bal moet worden gedropt 

buiten de bunker op een rechte lijn tussen de hole en de plek waar de bal ligt en niet dichter 

bij de hole. De speler mag hierbij net zover naar achteren als hij wil. Zie onderstaand plaatje. 



 

 

Onspeelbare bal in de bunker.  

De speler mag een bal die in de bunker ligt onspeelbaar verklaren. De speler heeft vervolgens 4 

opties om het spel te vervolgen. 

 Een bal spelen vanaf de plek waar de oorspronkelijke bal werd gespeeld. Dit met één 

strafslag 

 Een bal droppen in de bunker op de rechte lijn tussen de hole en de bal en niet dichter bij de 

hole. Dit kost ook één strafslag 

 Zijwaarts droppen binnen 2 stoklengtes in de bunker. Dit ook met één strafslag 

 NIEUW: een bal droppen buiten de bunker op de rechte lijn tussen de hole en de bal en niet 

dichter bij de hole.  

 

Dit artikeltje is geen volledige opsomming van de regels rond de green. Het is raadzaam om een en 

ander nog een na te lezen in het Regelboekje onder Regel 12, 16 en 19. 

Vragen en opmerkingen over dit artikel kunt u sturen  aan de handicap en regelcommissie.  

 


