
REGEL- EN EXAMENCOMMISSIE ZEEGERSLOOT 

 donderdag 10 oktober 2019 
 

Plaatsen. 
 
 
Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de 
speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke of een andere bal plaatsen in het gebied waarin 
geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de 
volgende eisen: 

 Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal. 

  Afmetingen van het gebied gemeten van het referentiepunt: 15 cm van het referentiepunt, 
maar met de volgende beperkingen: 

 dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en 
 dit gebied moet in het algemene gebied zijn. 

 
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: 
algemene straf volgens Regel 14.7a. 
 

 
Aanvullende informatie: 
 
Plaatsen - 'Plaatsen' wil zeggen dat je de bal mag oppakken, schoonmaken en op een goede plek mag 
terugplaatsen. Dit mag op sommige banen in een deel van de winter, maar alleen op kortgemaaide 
delen van de baan, bijvoorbeeld de fairways. 
 
Ingebedde bal - Bij een ingebedde bal krijg je altijd een free drop. Maar op sommige banen geldt een 
local rule die verbiedt dat je een free drop krijgt als de bal is ingebed in de rough.(De laatste zin geldt 
niet voor GCZ.) 
 
IJs, hagel en sneeuw - Je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen en een laagje hagel of sneeuw 
op de green mag je wegvegen.  
Rijp en dauw - Rijp of dauw mag je niet wegvegen op de green.  
 
Europese golfbanen mogen de winterregel "plaatsen" laten gelden in periodes tussen 1 november en 
30 april omdat de fairways dan vaak minder fraai zijn. De ligging van de bal is in de winter vaak veel 
minder goed dan in de zomer en het komt ook vaak voor dat er modder aan de bal gaat kleven. 
 
‘modderregel’. 
Een local rule die het hele jaar toegepast kan worden, is "lift, clean and place". Bij lift; clean and 
place moet de bal op exact dezelfde plek worden teruggeplaatst. In het regelboekjes staat deze tekst: 
'Condities zoals uitzonderlijke natheid waardoor veel modder aan de bal kleeft, kunnen aanleiding 
zijn om onder deze omstandigheden toe te staan dat de bal mag worden opgenomen, 
schoongemaakt en teruggeplaatst.' In dat geval geldt een plaatselijke regel zoals deze:  
 
'Op het kort gemaaide gedeelte/overal door de baan mag een bal zonder straf worden opgenomen 
en schoongemaakt. De bal moet worden teruggeplaatst.' 
 


