
Van de NGF Commissie  

Regeltechnische oplossingen voor nieuwe situaties in de baan 

Als op de A-serie (Westland) voortaan met de traditionele bal wordt gespeeld wordt deze 
serie voortaan Schinkelshoek genoemd.  Om deze PAR-3 baan te realiseren waren 
aanpassingen nodig aan o.a. paden, bunkers en zijn er nieuwe afslagplaatsen geformeerd.   

Met welke bal u ook speelt er zijn door aanpassingen nieuwe situaties ontstaan, waarvoor 
regeltechnische oplossingen worden gevraagd. De NGF-commissie zal de komende tijd aan 
alle nieuwe situaties aandacht besteden. Om te beginnen willen we de volgende situaties 
bespreken: de paaltjes langs het pad op A2, de extra afslagplaatsen traditionele bal en de 
plank in de bunker. 

 

Op bovenstaande foto’s is duidelijk te zien dat de bal niet kan worden gespeeld, omdat hij 
tegen een paaltje, tegen een afslagplaats of tegen een plank ligt. Dit zijn allemaal situaties 
waarbij er sprake is van een belemmering door een vast obstakel, regel 24-2. 

Wat is een vast obstakel? Een obstakel is een kunstmatig object, dat níét (makkelijk) kan 
worden verplaatst.  Enkele voorbeelden zijn: palen (vast in de grond), paden, schuilhut, 
boom met steunpalen, afslagplaats, plank, etc. 

Mag een vast obstakel worden ontweken? Vaste obstakels mogen zonder straf worden 
ontweken wanneer zij de ligging van de bal, uw stand of uw swing belemmeren, behalve 
wanneer de bal in een (laterale) waterhindernis ligt.  

Hoe kan een vast obstakel worden ontweken? U mag de bal opnemen en droppen binnen 
een stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, maar niet dichter bij de 
hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. 

 

 
 

 



Hoe te handelen in beschreven situatie?   

Situatie 1 en 2 De bal ligt vlakbij of tegen een vast paaltje of 
bij een andere afslagplaats.  Dit vaste obstakel vormt een 
belemmering voor de stand en de voorgenomen swing.  

Wilt U deze ontwijken? U handelt als volgt. U neemt de bal 
op en bepaalt met een nieuwe stand het DICHTSTBIJZIJNDE 
PUNT zonder last te hebben van de belemmering, maar níét 
dichter naar de hole. 

Vanaf dat punt moet u binnen een stoklengte de bal 
droppen, niet dichter naar de hole en zónder strafslag zet u 
het spel voort. 

 

Situatie 3 De bal ligt tegen een plank in de bunker (hole A2) 
Volgens de NGF Regels en Decisions is vastgesteld is dat 
deze plank geen onderdeel van de bunker is, maar 
beschouwd moet worden als een vast obstakel. Dit obstakel 
vormt een belemmering voor uw stand en swing. Uiteraard 
mag u de bal spelen zoals deze ligt, maar u kiest ervoor om 
de belemmering te ontwijken. 

Wilt u deze ontwijken? Handel dan als volgt. Omdat uw bal 
IN DE BUNKER ligt moet u de bal ZONDER STRAF opnemen en droppen, waarbij u het 
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepaalt en waarbij u in de bunker móét blijven en 
ook NIET DICHTER NAAR DE HOLE.  

Deze oplossing is in deze situatie van Hole A2 dus feitelijk níét toegestaan, omdat men 
dichter naar de hole gaat. 

Welke oplossing is in deze situatie wel toegestaan? Mét één STRAFSLAG BUITEN de BUNKER 
droppen, waarbij het punt waar de bal lag op een rechte lijn moet worden gehouden tussen 
de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de 
bal achter de bunker mag worden gedropt.  

Dit betekent voor deze situatie in de praktijk dat de bal waarschijnlijk achter het pad moet 
worden gedropt met bijtelling van een strafslag. 
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