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REGELAVOND GC DE KOGGEN 2017 12 September  

 

George op hole 9 : 

1. Afslag 9 :  je slaat de bal in de rough of bosjes en je gaat samen 

zoeken. Je vindt je bal niet en gaat terug voor een nieuwe 

afslag. Nadat je hebt geslagen vindt iemand je bal. Wat zijn de 

mogelijkheden ‘ 

a. Je gaat verder met je eerste bal  

b. Je gaat verder met je tweede afslag voor slag drie omdat 

door je tweede afslag je eerste bal niet meer in het spel is. 

Je kan niet alsnog met je eerste bal verder.  

 

2. Afslag 9 je slaat de bal in de rough of de bosjes. Je gaat zoeken 

en binnen vijf minuten vindt je de bal in de bosjes met meer 

dan twee stoklengten in de bosjes wat zijn de mogelijkheden: 

a. Spelen zoals hij ligt zonder straf, 

b. Je gaat terug naar de afslag en slaat met af met een 

strafslag dus slag drie, opteëen mag op de teebox 

c. In een rechte lijn naar achteren in de lijn van de vlag en de 

bal. Dit betekent dat je de bal waarschijnlijk achter de 

bosjes moet droppen en slaat verder met één strafslag. 

d. Je gooit de bal net buiten de bosjes en gaat met een 

strafslag verder  

e. Je neemt twee keer twee stoklengten zodat je net uit de 

bosjes ben en niet verder van de hole en slaat verder met 

twee strafslagen  
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Peter op hole 3  

3. Je bal ligt op de waterafvoer op hole 3. Wat zijn de 

mogelijkheden zonder straf om deze te ontwijken: 

a. Je bepaalt het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering 

voor je swing of stand ( de gehele belemmering moet je 

ontwijken) en meet vanaf dat punt één stoklengte af:  Je 

mag alle kanten meten echter niet dichter naar de hole; Je 

kan dus niet in een rechte lijn naar achteren.  Er is maar 

één dichtstbijzijnde punt zonder belemmering ( nearast 

point of relief). Dit kan bijvoorbeeld ook voor een boom 

zijn die je niet zonder straf mag ontwijken.  

 

4. Je bal belandt op de brug op hole 3. Wat zijn de mogelijkheden. 

a. De brug is een obstakel in de hindernis. Je mag een vrije 

drop nemen op het dichtstbijzijnde punt zonder 

belemmering  

b. De bal ligt in de hindernis op een obstakel. Je moet de 

regel van de waterhindernis toepassen dus de volgende 

mogelijkheden: 

i. Spelen zoals hij ligt zonder strafslag.  ( grounden op 

de brug mag omdat het geen grond is); 

ii. Terug naar plek van je vorige slag en met één 

strafslag verder; 

iii. In een rechte lijn naar achteren vanaf de vlag en het 

kruispunt waar de bal de hindernis in ging en met 

één strafslag verder; 

iv. Indien rode paaltjes binnen twee stoklengten van 

het punt van kruising met de hindernis  en niet 

dichter bij de hole met één strafslag 



 

Regelavond 12 september 2017  

Jos op hole 7  

5. Bal gespeeld op hole 7 vanaf de gele tee en de bal beland in de 

waterhindernis naast de dames tee.  Mogelijkheden: 

a.  Als hij als laatste de gele paaltjes lijn kruist dan 

i. Terug naar je vorige slag met een strafslag  

ii. In een rechte lijn naar achteren van de vlag door het 

kruispunt van de hindernis 

b. Als hij als laatste de rode paaltjes lijn kruist dan  

i. Terug naar je vorige slag en met één strafslag verder 

ii. In een rechte lijn naar achteren van de vlag door het 

kruispunt van de hindernis 

iii. Als extra binnen twee stoklengten vanaf het punt 

waar de bal de hindernis heeft gekruist en niet 

dichter bij de hole en met één strafslag verder. 

6. Je bal is gelukkig over de hindernis gekomen en ligt tussen de 

waterhindernis en de bosjes in. Wat nu. Je speelt de bal maar 

de bal komt terug en verdwijnt in de hindernis. Welke 

oplossingen zijn er mogelijk: 

a. Spelen zoals hij ligt in de waterhindernis zonder straf. 

b. In een rechte lijn naar achteren van de vlag en het punt 

waar de bal de hindernis kruiste, je mag zoveel mogelijk 

naar achteren, met één strafslag verder 

c. Je dropt een bal op de plek waar je je laatste slag hebt 

gedaan en gaat met één strafslag verder (waarschijnlijk de 

beste oplossing)  
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Allen op hole 9: 

7.  Je bal ligt op de green en je put nogal hard zodat je bal in de 

bunker terechtkomt net onder de rand. Geen mooie ligging om 

te spelen. Wat zijn de mogelijkheden  

a. Spelen zoals hij ligt zonder straf  

b. Onspeelbaar verklaren en in een rechte lijn naar achteren 

en droppen in de bunker en met één strafslag verder  

c. Onspeelbaar verklaren en droppen binnen twee 

stoklengten niet buiten de bunker en met één strafslag 

verder spelen  

d. Onspeelbaar verklaren en plaatsen op de green waar je 

het laatste gespeeld hebt en met één strafslag verder 

spelen( is de beste oplossing en nu wat zachter putten); 


