
F.M.E.
Frequently M@de Errors

 O.O.B. - NIET : Droppen waar de bal O.O.B. is geslagen
Out Of Bounds (Bal Buiten) - WEL : Hernemen vanaf de originele slagplaats, met 1 strafslag

 VERLOREN BAL - NIET : Droppen waar je denkt dat je bal ongeveer moet  
liggen

- WEL : Hernemen vanaf de originele afslagplaats, met 1 strafslag

 DROPPEN HOE ? - NIET :Na het droppen, moet ik de bal altijd spelen van waar hij (stil)ligt
- WEL : Procedure => kniehoogte, bal moet in dropzone landen en

tot stilstand komen, eventueel hernemen of plaatsen (na 2 mislukte)

 1 CLUBLENGTE of 2 CLUBLENGTES  - 1 Clublengte : als je gratis mag (free drop)
- 2 Clublengtes : als je moet betalen (strafslag)

 WANNEER FREE DROP (dichtstbijzijnde punt zonder belemmering – 1 clublengte)
- WEL : als je bal of stand in een ‘abnormale baanomstandigheid’ is …
(GUR, tijdelijk water, oneffenheden van een dier of bij vaste obstakels)
- NIET : als je bal of stand is in of bij een natuurlijk obstakel, in een strafgebied of bij een wit paaltje 
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 BAL OP PADEN : - NIET : free drop naast het pad

- WEL : Bal spelen zoals hij ligt (LOCAL RULE)

 EMBEDDED BALL: - NIET : Deze regel geldt alleen tijdens de winter

- WEL : Deze regel geldt altijd (in het hele algemene gebied)

 PREFERRED LIES: - NIET : de bal mag overal geplaatst worden …

(PLAATSEN)     : - WEL : Enkel plaatsen op kort gemaaid gras (fairway, fringe, green)

 BLADREGEL: - NIET: ik mag op alle holes en overal deze regel gebruiken

(tijdens de winter) – WEL: Enkel op kort gemaaid gras en in greenbunkers / enkele holes

(tenzij anders door de wedstrijdleiding wordt beslist)

 GEBRUIK VAN DROPPING ZONE (op hole 17 en 18)

- NIET : ik moet de dropping zone altijd gebruiken als ik in het rode strafgebied lig

- WEL : Naast alle andere mogelijkheden in een rood strafgebied, kan ik, als extra optie, mits 1 

strafslag , gebruik maken van de droppingzone
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 Losse voorwerpen (vb. hark) verwijderen en bal bewogen (niet op de green)
- NIET : bal terugplaatsen – algemene straf (1 strafslag bij Stableford)
- WEL: bal terugplaatsen – geen straf 

 Losse natuurlijke voorwerpen (vb. kastanje) verwijderen en bal bewogen (niet op de green)
- NIET : bal terugplaatsen – geen straf
- WEL: bal terugplaatsen – algemene straf (1 strafslag bij Stableford)

 Provisionele bal: - NIET :Als ik een provisionele bal sla en ik vind mijn eerste bal terug
mag ik kiezen met welke bal ik verder speel …

- WEL :Als ik een provisionele bal sla en ik vind mijn eerste bal terug
moet ik met mijn eerste bal verder spelen

 HOLE 17: bal in beek (gele strafgebied) 
- NIET: ik mag naar de dropping zone, met 1 strafslag
- WEL : Ik heb 2 keuzes (allemaal voor de beek ), met 1 strafslag

 HOLE 17: bal in vijver (rode strafgebied)
- NIET: ik moet verder spelen vanuit de dropping zone, met 1 strafslag
- WEL : Ik mag o.a. ook ‘lateraal’ droppen als dit voordeliger is, met 1 strafslag
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 SPELEN MET VERKEERDE BAL :  - NIET : gewoon verder spelen/geen strafslag 

- WEL : fout herstellen / 2 strafslagen 

(NB: slagen met verkeerde bal tellen niet mee)



4
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 En ten slotte : - NIET : ‘ze zeggen’ … dus is het zo… !?

- WEL : bij twijfel, speel de hole verder ‘onder voorbehoud’ (eventueel 2 ballen)

NOG BETER : fris af en toe je regelkennis eens op via

- youtube

- een quiz 

- websites van de federaties 

- regelboekje 

 GEBRUIK DE REGELS IN JE VOORDEEL – DE REGELS ZIJN JE MEDESTANDER, NIET JE TEGENSTANDER !
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