
ONSPEELBARE BAL  WAT TE DOEN ? WELKE OPTIES HEB IK ? 

Herman MOLS 

                 

Je kent het wel … je hebt, volgens jouw eigen normen, zojuist een wereldslag gedaan en plots keren 

alle goden zich tegen jou : je bal ligt, op zijn zachtst gezegd, niet echt geweldig …  

 WAT DOE JE ? WELKE MOGELIJKHEDEN HEB JE ??? 

 

1. Je denkt dat je meer talent hebt dan Woods, Garcia en andere Pietersen van deze wereld en 

je “speelt de bal zoals hij ligt” … 

=> na een airshot, een half gebroken club en een verstuikte pols, merk je dat de bal 

nauwelijks bewogen is … en dat je strokes voor die hole op zijn ! 

 

óf  

 

2. Je herinnert je, uit een ver verleden, golfregel 28 die handelt over “de onspeelbare bal” en 

wat blijkt ?  

Je hebt 3 bijkomende opties !!!!  

 

REGEL 28 zegt immers : 

U mag overal op de baan (behalve in een waterhindernis waar U de waterhindernisregels 

moet toepassen) uw bal onspeelbaar verklaren en dan mag U, mits 1 strafslag,  

A.  Een bal spelen, na hem gedropt te hebben, zo dicht mogelijk bij de plaats waar U 

daarnet speelde. 

B.   Een bal droppen, zover als U wilt, achter het punt waar de bal lag, waarbij de vlag, de 

plaats waar uw bal lag en de plaats waar je dropt, op 1 lijn liggen.  

C.  Een bal droppen binnen 2 clublengtes van de ligging van uw bal, niet dichter bij de 

hole. 

 

NB: je mag deze regel ook toepassen in een bunker maar je moet altijd IN de bunker droppen  

 

Enkele praktijkvoorbeelden op onze baan …  

 

Hole 3 : afslag – het geluid is goed – je bal klieft door de lucht – doet ie ’t of doet ie ’t niet ? 

– jawel … je bal landt op de bult , al schuchter op de fairway , juist in het midden – en dat is 

de fout : je bal begint aan een ongecontroleerde wandeling naar links, uit het zicht van de 

opgewonden toeschouwers en het wordt bang afwachten … tot je boven komt : 
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 Ik verklaar mijn bal ‘onspeelbaar’ en bekijk mijn opties : 

                             

Optie B geeft je hier meermaals de beste kansen om je volgende slag tot een goed einde te brengen 

(je kan meestal droppen op de fairway, dichter bij de hole dan bij optie A, verder weg uit de 

begroeiing dan bij optie C, en je kan dan soms al ‘de bocht’ nemen) 
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Hole 13 : afslag – het geluid is weerom super – balvlucht zoals het hoort – iets van rechts naar links 

– landing waarschijnlijk goed op de fairway maar van rechts naar links vertaalt zich hier jammerlijk 

genoeg in … en we vervolgen onze rol nog meer naar links … we spelen geen provisionele bal want we 

zijn overtuigd dat we hem vinden, en ja : we vinden hem !!!  

of of  

 Ik verklaar mijn bal ‘onspeelbaar’ en bekijk mijn opties : 

 

                          

Optie B geeft je hier meermaals de beste kansen om je volgende slag tot een goed einde te brengen 

(je kan meestal droppen op de fairway, dichter bij de hole dan bij optie A, verder weg uit de 

begroeiing dan bij optie C, en je kan dan som al  ‘de bocht’ nemen) 

 

VEEL SUCCES MET HET TOEPASSEN VAN DE REGELS !!!! 


