Oud en Nieuw regelpuzzel (+ antwoorden),
Deel A Goed of Fout (1 punt per goed antwoord)
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Struikgewas op Spaarnwoude is soms gemarkeerd met rode palen (bijv rechts naast
de green op D8). Dan behoort dat gebied niet tot het algemene gebied en gelden de
regels voor een hindernis (regel 17) .
Een hindernis hoeft geen water te zijn, maar is elk gebied dat door de commissie als
hindernis is gemarkeerd of gedefinieerd (definitie Hindernis)
Stel je wilt een qualifying ronde spelen op Spaarnwoude in de winterperiode (tussen 1
november en 30 april) , dan mag je overal in de baan de bal opnemen, schoonmaken
en plaatsen.
Volgens de winterregel mag dit alleen in het algemene gebied gemaaid op
fairwayhoogte of korter(tijdelijke local rule, zie de website van de baan)
Een algemene straf bij strokeplay en matchplay levert een speler 2 strafslagen op.
De algemene straf bij matchplay is verlies van de hole (regel 1.3 en definitie
Algemene straf)
De rode hindernis paaltjes en teeboxmarkeringen zijn losse obstakels en mogen
verplaatst worden
De rode paaltjes zijn losse obstakels, die mag je niet verplaatsen maar wel tijdelijk
weghalen.(regel 15.2)
De teemarkers op de afslagplaats waar je vanaf moet spelen mag je niet verplaatsen
of verwijderen (regel 6.2). In het geval dat ‘n bal buiten de teebox is komen te liggen
en de speler bij ligging, swing of stand last heeft van de teemarkers, mogen die wel
tijdelijk weggehaald worden
Een gat gegraven door de greenkeeper is een abnormale baanomstandigheid
Dat klopt. Dat staat in de definitie van grond in bewerking
Als je de bal hebt opgeteed op een van de afslagplaatsen op Spaarnwoude is die ‘in
het spel’
De bal is pas in het spel als je er een slag naar hebt gedaan, ook als je de bal daarbij
niet hebt geraakt. (regel 6.2b(5))
Je speelt op E8 en slaat de bal over de bomen op E 5. Een speler op E5 pakt jouw bal
op. Wat er daarna dient te gebeuren is beschreven in regel 9.6
Dat klopt. Was het de tegenstander bij matchplay geweest, dan was regel 9.5 van
toepassing geweest. Nu is het ‘een andere speler’ en die wordt gedefinieerd als ‘een
invloed van buitenaf’, dus regel 9.6. In r. 9.6 staat dat als het zeker is dat een invloed
van buitenaf de bal heeft opgenomen, je zonder straf de bal moet terugplaatsen op
de plaats waar jouw bal is opgepakt. Als de dader jouw bal niet wil teruggeven (of
heeft weggeslagen) mag dat een andere bal zijn. Als je een bal niet plaatst maar
dropt en speelt levert dat twee strafslagen op (regel 14.2).
Per ongeluk pakt zonder te markeren een flightgenoot jouw bal op op de green, in de
veronderstelling dat het zijn/haar bal was. Dat levert die flightgenoot een strafslag
op.
Hier maakt het niet uit, matchplay (9.5) of niet (9.6). Zolang het op de green én per
ongeluk was krijgt niemand straf (regel 9.5b uitzondering 3). Onjuist, dus. Let op, je
moet de bal terugplaatsen.
Een tijd geleden waren de drainage gleuven (bijv op D9) aangeduid met GUR bordjes.
Als de bal in zo’n gleuf lag, mocht je de bal niet slaan zoals ie lag.
In de plaatselijke regels (zie de scorekaart) staat dat je GUR die is gemarkeerd met
bordjes, blauwe paaltjes en/of witte lijnen verplicht moet ontwijken (want het is een
‘verboden speelzone’) . Doe je dat niet dan kost dat twee strafslagen of verlies van de
hole (regel 16.1f).
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Je spreekt af match play te spelen met je partner. Je speelt elke hole uit, zoals
beschreven in regel 6. Na afloop voer je het aantal slagen per hole in in de Egolf4U
app .
In principe dien je ook vóóraf aan te geven, dat je ‘qualifying’ wilt spelen. Als je
iedere hole hebt uitgeholed en dus ook de regels (en eventuele straffen) hebt
toegepast die voor strokeplay gelden, heb je een qualifying rondje gespeeld.
Je slaat de bal op D4 links de struiken in. Na drie minuten zoeken wordt de bal niet
gevonden en drop je met 1 strafslag de bal zo dicht mogelijk bij de plek waar je denkt
dat de bal had moeten liggen.
Bij een verloren bal (regel 18.2) buiten een hindernis heb je maar één mogelijkheid :
een nieuwe bal spelen van de plek waar je de vorige slag hebt gedaan, met 1
strafslag, volgens regel 18.1 (stroke&distance)
Hier is sprake van tijdelijk water.
Klopt (zie definitie), het plasje is
zichtbaar (voor of nadat de stand is
ingenomen). We nemen even aan
dat het ‘buiten de hindernis’ is.
Zou het om sneeuw en natuurlijk ijs
gaan, mag je het tijdelijk water
noemen of losse natuurlijke
voorwerpen (zie definitie losse
natuurlijke voorwerpen). Je mag het
dan ontwijken of verwijderen, máár je mag geen “knikkerbaan” graven voor je bal
(op de green bijv.) .
NB. Dauw en rijp zijn geen losse natuurlijke voorwerpen of tijdelijk water en mogen
niet zonder straf ontweken of verwijderd worden (die ‘plakken’ ahw nog aan alles
wat groeit en bloeit en dat mag je nou weer niet zomaar verwijderen).
Je bal ligt in een plas in een bunker. Je mag de bal buiten de bunker droppen (rechte
lijn naar achteren) voor 1 strafslag.
Klopt, je vindt het in regel 16.1c. Je mag natuurlijk ook in de bunker ontwijken
zonder straf , maar met 16.1c kan je de slag misschien een stuk eenvoudiger maken.
Los zand mag je nergens zonder straf weghalen, behalve op de green
Regel 13.1c zegt dat je zand en losse aarde op de green zonder straf mag verwijderen,
maar nergens anders op de baan. Doe je dat toch buiten de green, dan verbeter je de
omstandigheden voor je slag en dan geldt regel 8.1a. De straf is dan twee
strafslagen (de algemene straf)
Losse natuurlijke voorwerpen maken onderdeel uit van de ligging van je bal.
De plek waar de bal stilligt (incl. begroeiing, vaste obstakels etc.), maakt ‘de ligging’,
maar losse natuurlijke voorwerpen zijn er geen onderdeel van (zie de definitie van
Ligging). Dat betekent dat je weggenomen natuurlijke voorwerpen niet hoeft terug te
plaatsen (bijvoorbeeld als je een takje weghaalt en je bal verrolt: de bal moet wel
terug, het takje niet). Hetzelfde geldt voor losse obstakels.
Er is maar één persoon die jouw bal onspeelbaar kan verklaren en dat ben je zelf, en
dat mag je overal in de baan doen.
Het eerste deel van de zin is juist, maar je mag je bal volgens regel 19.1 niet
onspeelbaar verklaren in een hindernis, dus niet ‘overal in de baan’.
Een bal verloren verklaren daarentegen mag niemand doen. Een bal is alleen verloren
als hij na drie minuten zoektijd niet is gevonden
Dat is helemaal juist (18.2a). En als hij na meer dan drie minuten zoeken toch nog
wordt gevonden is hij ook verloren en mag hij niet meer gespeeld worden.
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Je bal opnemen zonder te markeren, schoonmaken als dat volgens de regels niet mag,
of op een verkeerde manier terugplaatsen, het levert allemaal één strafslag op
Deze “procedures voor de bal” (wijze van markeren, opnemen, schoonmaken,
terugplaatsen, vervangen) zijn beschreven in regel 14.1 en 14.2. Verkeerd uitvoeren
van de procedures levert één strafslag op.
Op de verkeerde plaats terugplaatsen (ook verticaal : bovenop het gras leggen terwijl
de bal er diep in lag) is een regel overtreding (14.6 en 14.7) en dat kost twee
strafslagen. Maar dat was de vraag niet.
Als je niet nat wilt worden op de green mag je best een paraplu opsteken en met één
hand putten
Dat vinden de regels inderdaad goed , zie regel 10.2b(5). Maar je mag je niet door
een ander laten beschermen tegen de regen.
Het algemene gebied omvat alles binnen de baan, behalve de afslagplaatsen, de
greens, de bunkers en de hindernissen
Bijna correct, maar alle greens en afslagplaatsen behalve die van de hole en tee die
je speelt zijn wel algemeen gebied (regel 2 en definitie Algemeen gebied)
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DEEL B Meerkeuze (2 punten per goed antwoord, één antwoord omcirkelen)
1. De baan is bezand. Vlak voor de bal op de fairway ligt een hoopje zand en dat veeg je weg
a.Dat mag niet , want zand is niet gedefinieerd als
natuurlijk voorwerp
b.Dat mag , als je daarmee de bal niet beweegt.
c.Dat mag niet, door het zand weg te vegen,
belemmer je het herstel van de baan (r.1)
Antwoord a is goed. Zand mag je alleen verwijderen op de green (regel 13.1b). Je loopt 2
strafslagen op voor overtreding van regel 8.1 (verbeteren omstandigheden voor je slag).
2. Speelster B slaat een lange drive. Over een heuvel landt de bal op de net gemaaide fairway.
Er plakt wat gras op de bal, waardoor het lastig te zien is, of het de bal va speelster A is. Je
verwijdert het gras om de bal te identificeren.
a.Dat mag niet. Je moet eerst de bal markeren,
voordat het gras verwijderd mag worden
b.Dat mag niet. Bij het identificeren van de bal,
mag de bal niet gereinigd worden
c.Dat mag .
Antwoord a is wederom juist. Als je bal wilt identificeren moet je hem markeren volgens regel
14.1a en mag je hem opnemen en zo ver schoonmaken als nodig is om hem te identificeren
volgens regels 7.3 en 14.1c. Niet markeren en/of helemaal schoonmaken kost één strafslag.
In andere gevallen mag je gras, zand, modder of klei dat aan de bal kleeft helemaal niet
verwijderen. Dat mag alleen op de green of als je je bal volgens een regel mag schoonmaken
(bijvoorbeeld volgens regel 16, 17 of 19). Zondigen tegen deze regel kost ook één strafslag.

3. Rechts van de green op E6 schiet de bal met een fraaie boog in de bunker . De bal blijkt
behoorlijk ingebed in zijn eigen pitchmark
a. De speler mag deze situatie ontwijken zonder straf, door de bal te droppen in een
dropzone in de bunker
b. De speler mag deze situatie ontwijken zonder straf, door de de bal te plaatsen
c. De bal ligt niet in het algemene gebied, dus de speler kan deze situatie niet ontwijken
volgens regel 16
Antwoord c is goed. Een ingebedde bal mag je alleen in het algemene gebied zonder straf
droppen binnen één clublengte van het referentiepunt, dat direct achter de bal ligt, volgens
regel 16.3. Op de green mag je de bal opnemen, de krater repareren en de bal terugplaatsen en
in de bunker is het spelen zoals hij ligt of met strafslag ontwijken volgens regel 19.3
(onspeelbare bal in bunker).
4. Je slaat vanaf C3 de bal op de green van C 6.
a. De green op C6 behoort tot het algemeen gebied, dus met de bal, zoals hij ligt, mag
zonder straf verder worden gespeeld
b. De green op C6 moet verplicht ontweken worden, zonder straf
c. De green mag ontweken worden, als slag, stand of swing gehinderd worden
Antwoord b. Een andere green is een verboden speelzone en moet volledig ontweken worden
volgens regel 13.1f, zonder straf. Je mag dus ook niet op de green staan tijdens je slag!
5. De bal komt tot stilstand op het pad achter de green van E8. Je besluit de bal te spelen zoals ie
ligt. Je verwijdert een steentje dat achter de bal ligt en mogelijk je
slag zou kunnen belemmeren
a.Er is op een juiste wijze gehandeld
b.De speler krijgt 1 strafslag
c.De speler krijgt de algemene straf
Antwoord a is goed. Losse steentjes op het pad zijn losse natuurlijke voorwerpen (zie definitie),
die mogen zonder straf verwijderd worden.
6. Onderweg naar een volgende hole, nemen de spelers uitgebreid pauze (broodje eten, scores
vergelijken, praatje maken) . Onnodig oponthoud, vindt de achteropkomende flight. Is hier
sprake van onnodig oponthoud en zo ja, welke straf staat daar op?
a.Geen straf, wel waarschuwing
b.1 strafslag voor de hele flight
c.2 strafslagen voor de hele flight
d. DQ voor de hele flight
Antwoord b . Als je er achter loopt heb je het liefst antwoord d waarschijnlijk, maar regel 5.6
legt bij de eerste overtreding een straf op van één strafslag voor de hele flight. De straf moet
worden opgeteld bij de score van de volgende hole.

7.Je slaat de bal niet heel erg goed af op E2. Waarschijnlijk is ie te vinden net achter de vijver,
maar de bal kan ook in de vijver terecht zijn gekomen. Je geeft aan dat je een provisionele bal gaat
slaan. Wie heeft er gelijk?
a. De flightgenoot die zegt dat in dit geval ‘n provisionele bal geslagen mag worden
b.De flightgenoot die zegt dat in dit geval geen provisionele bal geslagen mag worden
c. De fligthgenoot die zegt dat eigenlijk de bal nog niet in het spel is gebracht en zonder straf
opnieuw afgeslagen mag worden vanaf de afslagplek
Antwoord b is juist. Als een bal nergens anders verloren kan zijn dan in de hindernis, mag je
geen provisionele bal slaan (regel 18.3a). En dat is hier het geval, want de gele palen staan
zodanig dat de hele rietkraag binnen de hindernis ligt.
8.Stel je hebt toch een provisionele bal geslagen. Je vindt de bal niet. Wie heeft er dan gelijk?
a.De flightgenoot die zegt, je mag doorspelen met de provisionele bal
b.De flightgenoot die zegt, de bal ligt vast en zeker in de hindernis, dus je moet volgens r. 17 de
hindernis ontwijken
c.De flightgenoot die zegt, de bal is nu verloren, dus je moet nu volgens r.18 handelen
Omdat je geen provisionele bal mocht slaan heb je feitelijk een nieuwe bal in het spel gebracht,
en dat heb je gedaan volgens regel 17 (bal in hindernis). Je hebt de optie “stroke and distance”
correct toegepast door een nieuwe bal vanaf de afslagplaats te spelen. Je mag niet alleen met
die bal verder, het moet zelfs! Je volgende slag wordt slag 4.
9.We staan nog steeds op E2 en je hebt een provisionele bal geslagen. Je vindt toch de
oorspronkelijke bal , maar ver in het riet en niet meer fatsoenlijk er uit te slaan. Wie heeft er nu
gelijk?
a.De flightgenoot die zegt, nu mag je verder spelen met de provisionele bal
b.De flightgenoot die zegt, de bal ligt vast en zeker in de hindernis, dus je moet volgens r. 17 de
hindernis ontwijken
c.De flightgenoot die zegt, je mag de bal onspeelbaar verklaren , dus je mag nu volgens r.19
handelen
Het enige verschil met vraag 8 is dat je je bal niet kwijt bent. De provisionele bal is de bal in spel
geworden . Je mag de eerste bal niet meer spelen of volgens regel 17 droppen, want die bal is
niet meer in het spel. Je kan immers maar 1 bal in het spel hebben.
10.Je slaat de bal op E7 af, in een streep het struikgewas in. Na 2 minuten zoeken, loop je terug naar
de T box om een nieuwe bal te slaan, maar onderweg (binnen de 3 minuten zoektijd) vind je de
oorspronkelijke bal.
a.Je dient verder te spelen met de oorspronkelijke bal
b.Je mag op de rand van het struikgewas een bal droppen en daarmee met 1 strafslag verder
spelen
c.Je moet terug naar de teebox, om opnieuw af te slaan.
Antwoord a.Je hebt je bal binnen drie minuten gevonden dus die is nog in het spel. Je moet met
die bal verder spelen (regel 18.2).

11.Even later, weer de bal het struikgewas in . Je dropt moedeloos en zonder een woord te zeggen,
op de plek van waaraf je geslagen hebt, direct weer een bal en slaat ‘m uit dropzone . Daarna (en
binnen de drie minuten toegestane zoektijd ) vindt een van de flightgenoten alsnog de
oorspronkelijke bal . Wat is juist?
a.
b.

Je moet met de oorspronkelijke bal verder spelen.
Je hebt onjuist gehandeld. Je hebt op de verkeerde plaats gedropt (2 strafslagen en fout
herstellen, anders DQ).
c.
Je moet verder spelen (incl. 1 strafslag) met de bal die je hebt gedropt
Antwoord c. Je hebt niet gezegd dat je een provisionele bal ging spelen dus heb je een nieuwe
bal in het spel gebracht volgens regel 18.1 (stroke&distance). Dat recht heb je altijd, en de
eerste bal is dan niet meer in het spel (definitie van ‘ In het spel’). Die oorspronkelijke bal mag
je dan ook niet meer spelen.
12. Op hole E2 sla je tweede slag uit de linker bunker tegen de elektriciteitskabels. Wat nu?
a. Je mag de spelen zoals hij ligt.
b. Je moet de slag opnieuw doen vanuit de bunker. Je mag de bunker wel eerst aanharke en je
bal plaatsen.
c. Je moet de slag opnieuw doen vanuit de bunker. Je moet een bal droppen op de plaats
waar hij lag. Je mag de bunker niet aanharken voor je de bal dropt.
De plaatselijke regel (model E11) voor het raken van de electriciteitsdraden op Spaarnwoude
(zie scorekaart) schrijft voor dat de slag niet telt en een bal gedropt moet worden binnen een
clublengte van de plaats waar je de oorspronkelijke bal gespeeld hebt. In de bunker dus.
Regel 12.2b(3) geeft aan, dat je mag gaan harken, nadat een bal uit de bunker is geslagen( “uit
zorg voor de baan” en zelfs als je daardoor de omstandigheden doelbewust verbetert, volgens
interpretatie 8.1b/6 in het grote regelboek).
Goede antwoord is dus, je mag aanharken en je moet een bal droppen en slaan vanuit bunker,
als je de eerste bal tegen de draden hebt geslagen. En dat antwoord staat er niet bij. Vandaar
rekenen we b en c allebei goed.
13. Deze keer spelen we matchplay. Op hole E3 sla je je bal rechts in het bos. De bal van de
tegenstander landt net naast de green. Je besluit een provisionele bal te slaan en ziet die in de
hole verdwijnen. Wat is waar?
a. Je bal is uitgeholed dus je hebt een par gemaakt.
b. Je mag je tegenstander vragen niet naar je eerste bal te zoeken en dan mag hij dat ook
niet doen.
c. Als je tegenstander je bal toch gaat zoeken en hij vindt hem binnen drie minuten dan
telt de slag met de provisionele bal niet en moet je de eerste bal spelen, tenzij jij die bal
uit de hole hebt gehaald voordat je tegenstander jouw bal vindt.
Antwoord c. Je bal is volgens de regels in dit geval pas uitgeholed als je hem uit de hole hebt
gehaald (interpretatie 18.3c(2)/4). Als je dat doet voordat je eerste bal is gevonden telt de score
met de provisionele bal en heb je een par gemaakt. Dit kan een leuke hardloopwedstrijd
opleveren!
Jij wil je eerste bal dus niet vinden (denken wij) en je mag besluiten niet te gaan zoeken. Je mag
ook je tegenstander vragen niet te zoeken. Die heeft natuurlijk andere belangen en hij hoeft
niet naar je te luisteren. Ook dat staat allemaal in de kleine lettertjes bij regel 18.3c. Vindt hij je
eerste bal voordat jij je provi uit de hole hebt gehaald, dan moet je de eerste bal alsnog spelen.
Rennen dus!!!!

14. Je komt op hole E8 aan en ziet dat de teemarkers deze keer wel heel erg raar zijn neergezet. Als
je zo gaat oplijnen kan je bal alleen maar tussen de bomen eindigen. Je vindt dat niet eerlijk en
zet de teemarkers beter neer. Goede actie?
a. Nee, alleen de wedstrijdleiding mag iets aan de baan veranderen tijdens een wedstrijd.
Hoe goed bedoeld ook, je kan hiervoor worden gediskwalificeerd.
b. Prima actie, het spelletje is al moeilijk genoeg. Je krijgt geen straf.
c. Je mag teemarkers niet verplaatsen voordat je een slag doet. Doe je dat wel dan loop je
een strafslag op.
Antwoord a. Regel 8 zegt dat je de baan moet spelen zoals je hem aantreft. Je mag geen
veranderingen aanbrengen die de omstandigheden voor je ligging, swing, stand en speellijn
verbeteren. Doe je dat wel dan kost dat twee strafslagen.
Over de teemarkers staat in regel 6 dat die door de commissie (wedstrijdleiding) zo zijn
neergezet en het de bedoeling is dat iedereen dat respecteert. Als een speler ze moedwillig
verplaatst zijn er geen gelijke omstandigheden meer voor alle spelers. De wedstrijdleiding kan
besluiten de speler te diskwalificeren wegens “serious misconduct”.
15. De bal ligt vlak voor de green. Een meter voor je bal en ook een meter van de green ligt een
sprinklerputje. Wat is waar?
a. Een sprinklerputje is een vast obstakel. Dat mag je niet ontwijken als het op je speellijn
ligt, alleen als het je stand of swing belemmert
b. Wat onder a staat is helemaal waar, maar op Spaarnwoude mag je in dit geval de
sprinkler op je speellijn wel ontwijken door een bal te plaatsen zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke plaats waar de sprinkler niet meer op je speellijn ligt.
c. Wat onder a staat is helemaal waar, maar op Spaarnwoude mag je in dit geval de
sprinkler ontwijken door het dichtstbijzijnde punt te bepalen waar je geen hinder hebt
van de sprinkler en de bal binnen één stoklengte van dat punt, niet dichter bij de hole te
droppen.
Antwoord c . Volgens de plaatselijke regel op Spaarnwoude mag je de sprinkler op je
speellijn ontwijken als die binnen twee clublengtes van de green ligt én je bal binnen twee
clublengtes van de sprinkler ligt. Je mag zonder straf ontwijken volgens regel 16.1 (vaste
obstakels) en dat betekent buiten de green droppen binnen één clublengte, niet dichter bij
de hole.

DEEL C Benaderingsvragen (3 punten per goed antwoord)
1. Uit bij benadering hoeveel woorden bestaat bij de golfclub Spaarnwoude de gedragscode, die bij
overtreding straf kan opleveren?
Antwoord : 0 woorden
Inderdaad, een gedragscode zoals beschreven in regel 1.2b kennen wij niet. Dat betekent
overigens niet dat de wedstrijdleiding wangedrag niet kan bestraffen. Wel dat er maar één
straf mogelijk is : diskwalificatie voor de wedstrijd.
2. Hoe veel keer heeft de rehaco een vraag van een speler van Spaarnwoude ontvangen of advies
gegeven bij regelkwesties in 2021?
Antwoord : 10 keer en dat mag meer gebeuren in 2022 !!
3. Wat is de gemiddelde handicap van alle A-leden van onze vereniging op 1-1-2022
Antwoord : 24,28 (zodat we alles tussen 19,42 en 29,14 goedkeuren). 50 % van de deelnemers
aan de puzzel zat boven en dus 50% onder deze hcp !

