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Plaatsen en het bepalen van DPBZ 

Een clubgenoot slaat zijn bal naast de green van hole 1. Hij pakt zijn bal op en plaatst die 

enige centimeters verderop. Als ik verbaasd reageer zegt hij “Maar iedereen doet het zo!” 

Tja, dat kan wel zijn, maar dat wil niet zeggen dat ‘het’ dan ook volgens de regels 

gebeurt. Speler kijkt me beteuterd aan. Dus hierbij op herhaling: 

In het geval van bijzondere baanomstandigheden kan een golfclub in de zomermaanden 

met toestemming van de NGF de Plaatselijke Regel ‘Plaatsen’ invoeren. Vanwege de 

aanhoudende droogte, waardoor de beluchtingsgaten niet verdwijnen, heeft de Hareco 

die toestemming tot half augustus gekregen.  Ook het plaatsen zelf is aan regels 

gebonden. Plaatsen mag alleen op het kort gemaaide gedeelte door de baan, speler mag 

de bal, na de ligplaats van de bal gemerkt te hebben, opnemen en schoonmaken, en hij 

mag de bal binnen een aangegeven gebied, meestal 15 cm,  plaatsen. Bij de noot van 

Appendix 1, deel A, 3b staat dat ‘kort gemaaid gedeelte’ betekent:  elk deel van de baan, 

met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager. Op Ookmeer 

is niet duidelijk waar dat precies is. Daarom heeft de Hareco ooit besloten dat het kort 

gemaaide deel van de fairway bij de green eindigt op een fictieve lijn die 50 cm voor de 

green haaks staat op de lijn tussen teebox en hole. 

(Daarbij een kanttekening: een Plaatselijke Regel geldt alleen wanneer deze door de 

Hareco correct  en duidelijk kenbaar is gemaakt.  Bijvoorbeeld: Alleen de zin ‘Plaatsen is 

toegestaan’ op een mededelingenbord is onvoldoende. Een speler die in dat geval zijn bal 

plaatst en speelt, overtreedt de regel dat hij zijn bal niet mag opnemen, bovendien speelt 

hij van een verkeerde plaats. Het levert hem twee strafslagen op.) 

Dan het bepalen van DPZB: het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, een 

terugkerend probleem, dus ook voor deze regel op herhaling. 

Je bal ligt bij hole 9 ergens in het midden onder de ballenvanger of onder de 

reclameborden bij hole 7, wat nu? Volgens een andere clubgenoot dropt ‘iedereen’ zijn 

bal, volgens speler onterecht, links van het hek. Hoe zit dat nou precies? Dat hangt ervan 

af. Voor rechtshandige spelers ligt het DPZB inderdaad links van het hek, maar niet voor 

de linkshandige speler, sneu maar waar. Het wordt nog sneuer als je ziet welke 

voordelen de rechtshandige speler heeft als hij daarbij ook nog eens een droppingszone 

ter grootte van een stoklengte uitmeet.  Het aanspelen van de green van 9 wordt een 

fluitje van een cent, want speler heeft geen last meer van het hek. De linkshandige 

speler zal het hek nog steeds voor zijn neus zien. En omdat een vast obstakel in je 

speellijn op zich geen belemmering is, je speelt maar een andere kant op, is de 

linkshandige speler de pineut! Of zoals de betreffende speler zei: “eigen schuld, dan 

moet je maar niet naar een vast obstakel slaan!” 

Voor de hele pientere spelers, want die zijn er ook: een linkshandige speler kan 

natuurlijk het hek ontwijken als hij met een stok voor een rechtshandige speler slaat, 

tenminste als hij die in zijn tas heeft en het aantal van 14 niet wordt overschreden! 

En voor de meer visueel ingestelden onder ons hierbij twee geknutselde tekeningetjes 

met daarin aangegeven het DPZB voor zowel een rechtshandige- als een linkshandige 

speler, in het geval de bal onder een hek ligt. De speelrichting is naar de bovenkant van 

de pagina. 

 



 

 

 Rechtshandige speler, DPZB is links van het hek.         Linkshandige speler, DPZB is 

rechts van het hek. 

 

Als toegift een opmerking over de kwaliteit van de holes: het zou fijn zijn als 

iedere speler na het uitholen zijn bal met de nodige zorg uit de hole haalt en 

daarmee voorkomt dat de randen er uit gaan zien alsof de konijnen er hun 

tanden in hebben gezet! 
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