
Regelochtend 19 maart 2022 
 
Identificeren 
Bal roteren zonder eerst te markeren is één strafslag, al verandert de bal niet van plaats.  
Identificeren: niet verder schoonmaken dan noodzakelijk, anders ook +1. (R 7.3) 
 
Als je twee identieke ballen vindt, overeenkomend met de bal die je hebt gespeeld, is het 
niet mogelijk om je eigen bal te identificeren. De bal is in dat geval verloren. Als je één van 
beide toch speelt, speel je de verkeerde bal.  
Strokeplay: 2 strafslagen, matchplay: verlies van de hole. (R 6.3) 
 
Overeenkomend: als je de provisionele bal niet kunt onderscheiden van de originele bal, dan 
wordt de provisionele bal automatisch de bal in het spel. (R 18.3) 
 
Ready golf 
Ready golf hoort niet bij Matchplay. Als je een slag doet voordat je aan de beurt bent, mag 
de tegenspeler de slag laten vervallen. Een overeenkomst per slag mag wel, maar daarmee 
vervalt het recht om de slag te laten vervallen. (R 6.4) 
 
Van gedachten veranderen over een strafslag 
Als je tegen de tegenspeler hebt gezegd dat je een strafslag wilt nemen (hindernis of 
onspeelbare bal), maar je besluit vervolgens tóch om de bal te spelen zoals hij ligt, telt die 
aankondiging niet als slag. (R 3.2) 
 
R 16.1 Abnormale baanomstandigheden – in algemeen gebied  

 Gaten van dieren (ook molshopen en kraaienschade) 
 Tijdelijk water 
 Vaste obstakels 
 GUR (hoeft niet altijd aangegeven te zijn) 

Referentiepunt dichtstbijzijnde plaats waar je met stand en swing de abnormale  
   baanomstandigheid volledig kunt ontwijken 
Dropping zone één clublengte, moet in het algemene gebied zijn 
 
R 16.2 Situatie met gevaarlijke dieren – in algemeen gebied 
Referentiepunt dichtstbijzijnde punt waar het gevaar niet meer bestaat 
Dropping zone één clublengte, moet in het algemene gebied zijn 
 
R 16.3 Ingebedde bal – in algemeen gebied 
Referentiepunt direct achter de ingebedde bal 
Dropping zone één clublengte, moet in het algemene gebied zijn 
 
R 2.2 Algemeen gebied 
Alles binnen de baan, behalve * Alle hindernissen 
     * Alle bunkers 
     * De afslagplaats van de hole die je speelt (eigen kleur) 
     * De green van de hole die je speelt 
De status van fairway en (semi)rough is hetzelfde. 



GUR (Definitie) 
Alleen bandensporen die een duidelijke relatie hebben met werkzaamheden voor 
onderhoud van de baan mag je als GUR verklaren, ook als het niet met blauwe of 
blauw/groene paaltjes is aangegeven.  
Vogelnesten e.d. die je met stand of swing dreigt te verstoren mag je als GUR verklaren. 
Opgestapeld snoeiafval waarvan duidelijk is dat het nog wordt verwijderd mag je als GUR 
verklaren. 
 
Dropping zone 
Verschillende situaties hebben verschillende regels over de dropping zone. 
Meestal moet de dropping zone in hetzelfde gebied als het referentiepunt zijn. 
 
Referentiepunt 
Hoef je niet aan te geven, maar kan wel voordelen bieden: 

 Grens van de dropping zone is duidelijker 
 De dropping zone is vaak groter dan ingeschat 
 De regels bepalen het referentiepunt 

 
R 17 Hindernis 
Je mag uitsluitend de hindernisregel toepassen. 
Eén uitzondering: gevaarlijke dieren binnen de hindernis.  
Ontwijken mag, maar het dichtstbijzijnde punt om volledig te ontwijken én de dropping zone 
moeten binnen de hindernis zijn. 
 
 
Hindernis (R 17) / Onspeelbare bal in algemeen gebied of op green (R 19.2) 
 
Opties ontwijken: lag – lijn – lateraal     in beide regels 
 
Dropping zone  mag in elk gebied van de baan zijn   in beide regels 
   (Hindernis: alleen niet in dezelfde hindernis) 
 
Dropping zone lag of lijn  één clublengte  in beide regels 
Dropping zone lateraal  twee clublengtes  in beide regels 
 
Referentiepunt  lag of lateraal  ligt vast   in beide regels 
Referentiepunt  lijn   wordt gekozen  in beide regels 
 
Referentiepunt op de lijn niet aangegeven: 
Het referentiepunt is het punt op de lijn met dezelfde afstand tot de hole als het punt waar 
de bal het eerst de grond raakt. 
 
Na voltooien van de procedure (dus een correcte drop) is er een nieuwe situatie ontstaan, 
waarvoor andere regels kunnen gelden (bijvoorbeeld: een GUR als dropping zone gekozen). 
 
 
 



Foursome matchplay 
 Clublengte: de langste club die de side (de beide samenspelende spelers) bij zich 

heeft, met uitzondering van een putter. 
 Provisionele bal: moet worden gespeeld door de speler die niet de eerste bal heeft 

geslagen, vanaf de tee waar de eerste speler vandaan speelde. 
 Als de provisionele bal geslagen wordt door dezelfde speler die de originele bal heeft 

geslagen: A – De originele bal wordt gevonden en blijft de bal in het spel: geen 
         probleem; 
  B – De originele bal wordt niet gevonden dus de provisionele bal zou 
        de bal in het spel moeten worden: verlies van de hole. 

 
Matchplay 
Eigen belangen beschermen: je mag een regelovertreding van de tegenspeler negeren. 
Maar met de tegenspeler afspreken om een regelovertreding te negeren is DQ voor beide 
spelers. (R 3.2) 
 
R 14.3 Correct droppen 

 Kniehoogte 
 Bal moet eerst de grond raken 
 Bal mag daarna wel uitrusting, of voet, o.i.d. raken 
 Bal komt tot stilstand in de dropping zone: spelen zoals hij ligt 
 Bal beweegt bij weghalen uitrusting of voet: geen straf, terugplaatsen 
 Een deel van de bal moet binnen de dropping zone zijn 
 Maar een deel van de bal mag niet dichter bij de hole zijn 
 Foute drop: opnieuw droppen 
 Foute drop, maar bal ligt in dropping zone --> bal spelen is één strafslag 
 Correcte drop, bal ligt niet in dropping zone --> bal spelen is twee strafslagen 

 
R 12 Bunker 
Een bal is in de bunker als hij  * binnen de bunkergrens ligt 
     * het zand raakt 
     * in of op iets binnen de bunkergrens ligt 
Ligt de bal op aarde of gras (of ander groeiend/vastzittend natuurlijk materiaal) binnen de 
bunkergrens, zónder dat de bal het zand raakt, dan ligt de bal niet in de bunker. 
 
R 16.1 Abnormale baancondities binnen de bunker  
Mag binnen de bunker zonder strafslagen ontweken worden. 
Referentiepunt: Dichtstbijzijnde plaats waar je met stand en swing de abnormale  
   baanomstandigheid volledig kunt ontwijken 
   Bestaat zo’n punt niet: 
   Het punt waar je zo maximaal mogelijk kunt ontwijken. 
Dropping zone: Eén stoklengte, 
   Binnen de bunker, 
   Niet dichter bij de hole. 
Als het niet mogelijk is om een dropping zone te bepalen die aan de voorwaarden voldoet, 
heeft de speler geen recht op ontwijken zonder strafslagen. 



In dat laatste geval mag op de lijn met de vlag buiten de bunker worden gedropt, dit kost 
echter één strafslag.  
 
R 13.2 Vlag 
Vóór de slag wordt gedaan beslissen: * Vlag in de hole laten 
      * Vlag laten bewaken 
      * Vlag uit de hole halen 
Raakt de bal onopzettelijk de vlag of de bewaker van de vlag: geen strafslagen, bal spelen 
zoals hij ligt (of uitholen). 
Als de vlag in de hole blijft staan, mag de vlag worden gecentreerd in het midden van de 
hole. De vlag mag niet worden gepositioneerd in de meest gunstige stand. 
Speel de baan zoals je hem aantreft, geldt ook voor de positie van de vlag. De speler mag de 
vlag dus neerzetten zoals de voorgaande flight de vlag in de hole heeft achter gelaten, ook 
als een andere speler de vlag al had weggehaald of had gecentreerd. 
 
R 11.1 Bal vanaf de green gespeeld: 

 Raakt een andere (stilliggende) bal op de green: in matchplay geen strafslagen, de 
tegenspeler moet de bal terugplaatsen, de speler moet de bal spelen zoals hij ligt. 

 (In strokeplay: 2 strafslagen) 
 Raakt per ongeluk: * Een andere bal in beweging 

    * Een mens of dier, inclusief levende insecten 
    * Een verplaatsbaar obstakel 
 Slag telt niet, bal terugplaatsen. 

 Raakt de bal onopzettelijk de vlag of de bewaker van de vlag: geen strafslagen, bal 
spelen zoals hij ligt (of uitholen). 

 
Bal in beweging   

 Bewust dingen verplaatsen, natuurlijke of kunstmatige voorwerpen; 
 Bewust omstandigheden veranderen, bijv. plaggen terugleggen, grond aanstampen; 

Met invloed op een bal in beweging: 2 strafslagen, matchplay verlies van de hole. (R 11.3) 
 
Verloren bal (Definitie / R 18.3) 
Een speler mag een bal niet verloren verklaren.  
Een bal is pas verloren na netto 3 minuten zoektijd, óf nadat een andere bal de bal in het 
spel is geworden (door een slag te maken naar een provisionele bal vanaf een plaats die 
dichter bij de hole is dan waar de originele bal waarschijnlijk ligt, wordt de provisionele bal 
de bal in het spel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Meer Matchplay reminders 
 
Informatie over aantal slagen  
Strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan tegenstander, tenzij het duidelijk is voor de 
tegenstander en/of gezien door de tegenstander.  
Bij onjuiste inlichting deze fout herstellen vóór de tegenstander een slag doet, anders verlies 
van de hole. (R 3.2) 
 
Oefenen op de wedstrijdbaan voor het begin van een Matchplay wedstrijd  
Is toegestaan. (R 5.2) 
 
Spel staken tijdens een ronde  
Wanneer de Commissie daartoe besluit.  
Het mag ook wanneer tegenstanders daartoe samen besluiten, zonder daarbij de wedstrijd 
te vertragen.  
Zodra één van beide tegenstanders verder wil spelen moet het spel worden hervat. (R 5.7) 
 
Buiten of van de verkeerde afslagplaats afslaan  
Geen straf, de bal spelen zoals deze ligt. Maar de tegenstander mag eisen dat de slag 
opnieuw wordt gedaan. (R 6.1) 
 
Spelen van de verkeerde bal  
Matchplay: verlies van de hole. (R 6.3c) 
 
Bij twijfel of regels goed zijn toegepast  
Er mogen geen twee ballen gespeeld worden in Matchplay. 
Tegenstanders moeten samen een manier kiezen om het spel voort te zetten, maar één van 
beide kan aangeven dat een uitspraak van een referee wordt gewenst. Dit moet wel op tijd, 
in het algemeen vóórdat een van beide een slag doet op de volgende hole. (R 20.1b) 
 
Invloed van buitenaf  
Strokeplay: een medespeler is een invloed van buitenaf.  
Matchplay: een tegenstander is geen invloed van buitenaf.  
(Definitie ‘Outside influence’) 
 
Bal per ongeluk bewogen tijdens het zoeken en/of identificeren 
Terugplaatsen, geen straf. (R 7.4)  
 
Losse natuurlijke voorwerpen  
Mogen overal worden weggehaald, ook in hindernissen en bunkers. 
Beweegt de bal hierbij, dan kost het één strafslag. Bal moet worden teruggeplaatst. (R 15.1)  
 
Hindernis (R 17.1) 

 Je mag de grond of water in hindernissen aanraken.  
 Rode hindernis: droppen aan de ‘overkant’ is niet meer toegestaan, behalve als er 

een plaatselijke regel is die dat voor een specifieke hindernis wel toestaat. 
 



Schade op de green (R 13.1) 
WEL herstellen:  pitchmarks, spikemarks, deuken van gevallen vlaggenstok, etc.  
NIET herstellen:  kale plekken, oneffenheden door ziektes, slijtage van rand van de hole, 
   onderhoud (bijv. beluchtingsgaten).  
 
Bal of balmarker beweegt op de green 
Na markeren op de green: terugplaatsen zonder straf. (R 13.1) 
 
Hulp bij oplijnen 
Niemand mag helpen met ‘oplijnen’ tijdens het innemen van je stand. 
Je mag geen club of ander voorwerp langs je voeten leggen om ‘op te lijnen’. (R10.2b) 
 
Bal in beweging: 
Geen straf als een bal in beweging per ongeluk een speler of uitrusting raakt. (R 11.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


