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1. Je slaat je bal van buiten de green tegen de bal van je 
medespeler die op de green ligt. Deze bal verrolt 
daardoor. Wat moet er met de bal van je medespeler 
gebeuren? 
A Hij moet de bal terugplaatsen 
B Hij moet de bal opnieuw spelen 
C Hij moet de bal spelen zoals hij ligt 

 
Het goede antwoord is: A. Uitleg: Wanneer een bal op 
de green wordt bewogen, volgt er geen straf en moet de 
bal worden teruggeplaatst. 
2. In de bunker ligt een berg met bladeren. Je bal ligt 
daar in. Je haalt een paar blaadjes weg waardoor je bal 
verrolt. Wat moet je doen? 
A Bal spelen zoals hij ligt zonder straf 
B Bal spelen zoals hij ligt met 1 strafslag 
C Bal terugplaatsen zonder straf 
D Bal terugplaatsen met 1 strafslag 

 
Het goede antwoord is D. Uitleg: Als je bal in een 
bunker bij losse natuurlijke voorwerpen ligt en je hebt er 
last van, dan mag je deze losse natuurlijke voorwerpen 
wegnemen. Als je bal daarbij beweegt moet je de bal 
terugplaatsen en één strafslag bij je score optellen. 
3. Je bal ligt op de green. Je putt de bal tegen de bal van 
je medespeler. Wat moet je doen? 

A Je bal spelen zoals hij ligt 

B Je bal terugplaatsen 
C Opnieuw putten 
Het goede antwoord is A, Uitleg: Als jouw bal de bal van 
een andere speler raakt en deze verrolt hierdoor, dan 
moet die speler zijn bal terugplaatsen. Op de green geldt 
de regel dat je twee strafslagen moet tellen als dit 
gebeurt wanneer beide ballen op de green lagen toen je 
je slag maakte. Je had dit namelijk kunnen voorkomen 
door de medespeler te vragen om zijn bal op te nemen. 
4. Je slaat je bal tegen een boom. De bal kaatst terug 
tegen je eigen golftas. Hoeveel strafslagen krijg je? 
A Geen straf 
B 1 strafslag 
C 2 strafslagen 

 
Het goede antwoord is A. Uitleg: Het kan gebeuren dat 
je bal na een slag per ongeluk tegen bijvoorbeeld je eigen 
tas, een andere speler, een vogel, een boom of een 
andere bal aankomt. Je moet dan je bal verder spelen 
vanaf de plaats waar hij is komen te liggen. Je hoeft geen 
strafslag te tellen. 
5. Je plaatst een bal i.p.v. hem te droppen en speelt hem 
hierdoor van de verkeerde plaats. Hoeveel strafslagen 
krijg je? 
A Geen straf 
B 1 strafslag 
C 2 strafslagen 
Het goede antwoord is C. Uitleg: Als je een bal van een 
verkeerde plaats speelt of je speelt een bal die is 
geplaatst i.p.v. gedropt, dan krijg je de algemene straf, 
dit zijn 2 strafslagen. 
6. Een terug te plaatsen bal, moet teruggeplaatst door: 
A De speler zelf 
B De speler of diegene die de bal heeft opgenomen 
C Iedereen mag de bal terugplaatsen. 
Het goede antwoord is B. Uitleg: De speler, of degene 
die de bal heeft bewogen of opgenomen plaatst terug. 
 
 
 
 
 
 

Hééééélp, mijn bal is bewogen… 

 
 


