
Regelvraag Sproeikoppen  

Met dit warme weer is de status van de sproeikop, op Ookmeer van bescheiden afmeting, 

onderwerp van de regelvraag- en antwoord. 

Een sproeikop is een vast obstakel. Als je bal op een sproeikop of er tegen aan ligt heb je 

recht op een free drop. Dus: bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering 

met de stok waarmee je normaal gesproken mee zou gaan slaan en de bal droppen 

binnen één stoklengte.  

Maar wat als de sproeikop tussen je bal en de green ligt, dus op je speellijn?  

R 24-2a bepaalt dat een obstakel op de speellijn op zich geen reden is om relief te 

nemen. Evenmin mag je een free drop nemen als je mentaal last hebt van de sproeikop 

(D 24-2a/1). Tenzij er een Plaatselijke Regel is die een oplossing voor het probleem 

biedt. 

Op Ookmeer bestaat die regel, kijk maar op de scorekaart: Een sproeier in de speellijn 

binnen 2 stoklengten van de green en binnen 2 stoklengten van de bal mag worden 

ontweken. De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de 

belemmering wordt ontweken. 

En wat mag je doen als je bal op de sproeikop terechtkomt en van richting verandert? 

Tja, dat is een ander verhaal. Volgens D 33-8/12 heb je dan pech: de sproeikop wordt 

beschouwd als een outside agency (zie de definities en R 19-1), er is sprake van een 

rub of the green en de bal moet gespeeld worden zoals hij ligt.   

(Er is ook sprake van een rub of the green als bij strokeplay een speler zijn bal slaat 

tegen de tas van een medespeler (R 19-4). Speler speelt zijn bal zoals die ligt en 

niemand krijgt straf. Tenzij de medespeler zijn tas met opzet daar heeft neergezet met 

de bedoeling de beweging van een bal in het spel te beïnvloeden. In dat geval krijgt de 

eigenaar van de tas 2 strafslagen, of wordt in geval van een ernstige overtreding 

gediskwalificeerd (R 1-2), maar dit terzijde en alleen leesvoer voor de hele serieuze en 

nieuwsgierige spelers!) 

 

 

 


