
Regelvraag 21 augustus 

 

De puntjes op de i bij een bal op de tee, oftewel het verschil tussen ‘een bal’ en ‘de bal’.  

 

Alex staat op de teebox en gaat afslaan. Hij neemt zijn stand in en maakt een paar keer een 

oefenswing. Bij de laatste oefenswing raakt hij zijn bal, die van de tee valt.  Alex plaatst zijn bal terug 

en slaat vervolgens een keurige bal op de fairway. “Zo”, zegt zijn marker, “Je hebt je bal bewogen, 

dat is dus een strafslag erbij!” “Ja maar”, antwoordt Alex beteuterd, “het was toch per ongeluk? 

Volgens de regels krijg ik dan geen straf!” 

Heeft Alex gelijk?  

Lees daarvoor eerst  Regel 11-3, een bal valt van de tee: ‘Indien een bal die niet in het spel was van 

de tee valt of door een speler bij het adresseren van de tee wordt gestoten, mag de bal, zonder straf, 

opnieuw worden opgeteed. Indien echter in deze omstandigheden een slag naar de bal wordt 

gedaan, of de bal daarbij beweegt of niet, dan telt de slag maar er volgt geen straf.’ 

Eveneens van toepassing is Regel is 18-2: Stilliggende bal bewogen door een speler of uitrusting. 

‘Tenzij toegestaan door de Regels, wanneer de bal van een speler in het spel is en de speler zijn bal 

beweegt krijgt speler één strafslag. Indien de bal is bewogen moet hij worden teruggeplaatst , tenzij 

de bal beweegt nadat de speler  zijn slag of de opslag met de stok voor de slag is begonnen en de slag 

wordt afgemaakt. Een speler die per ongeluk beweging van zijn bal veroorzaakt krijgt geen straf in de 

volgende gevallen, en dan volgen de situaties, te beginnen met het zoeken naar een bal die bedekt is 

met zand etc. Maar wat is ‘per ongeluk’? 

In de bijbel voor de golfer, Decisions on the Rules of Golf  van (op de  club bij de bar naast de drank) 

staan  allerlei interpretaties en uitspraken van de golfregels.  In D 18-2/0.5 wordt beschreven wat 

verstaan moet worden onder ‘per ongeluk’. Dat zijn geen harde regels, want om vast te stellen of iets 

‘per ongeluk’ is gebeurd moeten allerlei omstandigheden in overweging genomen worden. Zoals: 

welke acties hebben plaatsgevonden in de buurt van de bal? Bijvoorbeeld het weghalen van losse 

voorwerpen, het maken van oefenswings, grounding van de club of stand innemen. Hoeveel tijd zit er 

tussen de acties en het bewegen van de bal? De ligging van de bal voordat deze bewoog, de conditie 

van de grond, wind, regen en andere weercondities. 

Als het wegen van al deze omstandigheden leidt tot de conclusie dat de speler de veroorzaker is van 

de beweging, zelfs als er nog enige twijfel bestaat, krijgt de speler één strafslag en hij moet de bal 

terugplaatsen. 

Maar dan het venijn. R 18-2 gaat over de bal in het spel, en niet over een bal op de teebox die door 

een oefenswing beweegt. 

Lees D 18-2/19: ‘Voordat speler zijn bal speelt vanaf de afslagplaats maakt hij een oefenswing. 

Daarbij raakt en beweegt hij per ongeluk de opgeteede bal met zijn club. Maakte speler een slag en 

krijgt hij een strafslag?’ 

Het antwoord luidt: ‘Nee, hij maakte geen slag (Definitie slag: de voorwaartse beweging van de stok, 

gedaan met de bedoeling naar de bal te slaan en die in beweging te brengen. Wanneer een speler 

zijn neerzwaai vrijwillig onderbreekt voordat de kop van de stok de bal bereikt, heeft hij geen slag 

gedaan.) Speler moet een bal in het spel brengen vanaf de afslagplaats.’  



Kortom, zolang er nog geen slag is gedaan op de teebox is er geen bal in het spel en is R 18-2 niet van 

toepassing. De variant is natuurlijk als een oefenswing wordt gemaakt elders door de baan of op de 

green. Ook over die situatie is een woordje vuil gemaakt in D 18-2/20:  

Een speler maakt een oefenswing en beweegt per ongeluk zijn bal in het spel. Heeft hij een slag 

gemaakt? Het antwoord is: ‘Nee, hij had niet de intentie zijn bal te bewegen. Toch krijgt hij een 

strafslag onder R 18-2, omdat hij zijn bal in het spel heeft bewogen. De bal moet worden 

teruggeplaatst’.  

Conclusie: Alex krijgt geen strafslag. Niet omdat hij zijn bal per ongeluk heeft bewogen, maar omdat 

de bewogen bal niet in het spel was.  
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