
 
1 PAALTJES (in alle vormen) 

Een waterhindernis wordt aangegeven door gele paaltjes :  

Een laterale waterhindernis wordt aangeduid door rode paaltjes :  

Sinds enkele weken hebben sommige van deze paaltjes (aan hole 1, hole 17 en 18)  een familielid 

gekregen : 

- Gele stenen :  

- Rode stenen :    - gele verfkoppen  

De vorm kan veranderen, de functie NIET : AFBAKENEN van een (laterale) WATERHINDERNIS met 

hun specifieke gevolgen voor uw golfbal.  

 

Niet meer zeker van de waterhindernismogelijkheden ? 

 http://www.wingegolf.be/upload/files/WATERHINDERNISSEN.pdf 

http://www.wingegolf.be/upload/files/WATERHINDERNISSEN.pdf


 
2 PAALTJES (in alle vormen) 

DEZE MARKERING BEVINDT ZICH ECHTER OP EEN ANDERE PLAATS DAN DE VROEGERE PAALTJES, 

DUS ZIJN ER BELANGRIJKE GEVOLGEN …………                  

Theorie :  

• een (laterale) waterhindernis wordt afgeboord door (rode) gele paaltjes/lijnen/stenen… 

• de waterhindernis begint bij de binnenkant van de markeringen (gezien vanaf de 

green/gezien vanaf de fairway)  

• van het moment dat enig deel van de bal in de hindernis ligt, ligt de bal in de hindernis 

• alles wat in de waterhindernis ligt, behoort tot de waterhindernis 

• indien je beslist om je bal te spelen in de hindernis, mag je: 

- niet ‘grounden’ 

- niets aanraken (voor je slag) 

- krijg je uiteraard nooit een free-drop voor een object, dat zich in de hindernis bevindt 

en dat U zou hinderen bij uw slag  

GEVOLGEN : 

• HOLE 1 

 

Geen noemenswaardige veranderingen t.o.v. de ‘paaltjes’ – let wel dat de binnenkant (gezien vanaf 

de green) de grens van de waterhindernis aanduidt. Een bal die de verbindingslijn 

raakt/kruist/overschrijdt ligt in de hindernis. 

• HOLE 17 

1. Overkant gracht                 

belangrijke veranderingen !!!                                                                    

         



 
3 PAALTJES (in alle vormen) 

 De waterhindernis is aan de overkant van de gracht met een halve meter verbreed : de 

gracht met de houten afboordingspalen bevindt zich nu volledig IN de waterhindernis !!!  

=> als uw bal tegen de houten palen ligt : bal spelen zoals hij ligt !!!!  (= GEEN free drop !)  

Voorbeeld :  bal ligt  IN de hindernis  

 

     
 

2. Grachtafboording langs de kant van de helling  

      

 

 De houten afboordingspalen van de beek liggen volledig IN de hindernis => als je bal er tegen 

ligt, ligt je bal in  de hindernis :als je stand voor de slag gehinderd wordt door de palen, als je 

slag gehinderd wordt door de palen : de bal spelen zoals hij ligt (GEEN free drop !!!)  

 

NB: als je bal buiten de hindernis ligt, krijg je wel een free drop als een paal je slag of stand 

hindert 

 



 
4 PAALTJES (in alle vormen) 

 

 

 

3. Afboording langs de vijver (laterale waterhindernis)  

 
 

 De afbakening van de (laterale) waterhindernis is meer naar de green toe getrokken. De 

houten afbakeningspalen van het water (lichtblauwe pijl) liggen volledig IN de laterale wh!  

=> de bal (donkerblauwe pijl) ligt in de hindernis (rode palen verbonden door gele lijn)  en 

dient gespeeld zoals hij ligt zonder iets aan te raken !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 PAALTJES (in alle vormen) 

• HOLE 18 

     BELANGRIJKE VERANDERINGEN !  

de (laterale)  waterhindernis is een flink stuk groter geworden aan de kant van de green 

  Onder andere de houten afboordingspalen bevinden zich nu volledig IN de waterhindernis !!  

=> als uw bal tegen de houten palen ligt : bal spelen zoals hij ligt !!!!  (= GEEN free drop !)  

 

Voorbeeld : uw bal ligt in de (laterale) waterhindernis  : bal spelen zoals hij ligt (GEEN free drop) 

      

 

 

 

 

 

 



 
6 PAALTJES (in alle vormen) 

Voorbeeld : uw bal ligt NIET in de waterhindernis : als de steen U hindert krijg je een free drop  

 

 

Volgorde van redenering : 

Bepaal  of je bal IN of BUITEN de (laterale) waterhindernis ligt  

NB: bepaling van grenzen van de wh : zie boven  

 IN ??? 

http://www.wingegolf.be/upload/files/WATERHINDERNISSEN.pdf 

 BUITEN ??? 

-> als je gehinderd wordt door paaltjes/stenen die de wh afbakenen ? -> free drop (cfr local 

rules op scorekaart)  

http://www.wingegolf.be/upload/files/WATERHINDERNISSEN.pdf

