Veel gestelde vragen – Spelregels

? Welke regels moet ik kennen en volgen
- Alle spelers worden geacht de regels van het golfspel te kennen en toe te
passen (dit is ieders verantwoordelijkheid)
=>
om de telling voor uw medespeler te kunnen doen
=>
om uw eigen golfspel correct te kunnen spelen
=>
om de meest aangewezen oplossingen te bedenken voor uw
balpositie
- Alle spelers vinden een ‘spelers-uitgave’ van de golfregels op de website
van de club via deze link : https://wingegolf.be/members/club/ onder punt
13
(NB: je kan steeds een uitgave vragen aan het secretariaat en meenemen
in je golftas)
- Regelmatig worden er op de seniorenwebsite van de club publicaties
gedaan in verband met de golfregels. Je kan voorlopig al volgende links
gebruiken : https://wingegolf.be/news/wat-je-altijd-al-wilde-weten-en-nooitdurfde-vragen/

? Wat zijn ‘local’ rules
‘Local Rules’ zijn gebonden aan het terrein waar op dat moment gespeeld
wordt. Ze zijn dus niet overal geldig, mogelijk zijn ze zelfs tijdelijk.
Tijdelijke ‘local rules’ zijn niet alleen terrein-gebonden maar zijn ook beperkt
in de tijd (meestal naar aanleiding van klimatologische omstandigheden :
‘bladregel’ bij het verlies van de bladeren van de bomen ; ‘preferred lies’
als het terrein er zeer nat bijligt (of juist heel uitgedroogd) , ‘wintergreens’
op bepaalde holes enz.…)
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De local rules hangen meestal ad valvas uit of op het secretariaat. Ook op
het bord aan de start vind je meestal een indicatie van (tijdelijke) local
rules.
De permanente local rules vind je (in Winge) terug op de achterkant van
elke scorekaart !
Het is raadzaam, zeker op andere terreinen, te vragen naar local rules
(tijdelijk of permanent)

? Wat is Stableford , Strokeplay , Matchplay
Hoofdzakelijk hebben we in het golfspel 2 varianten :
- STROKEPLAY :een wedstrijd in slagen, met of zonder handicapverrekening
- MATCHPLAY : een wedstrijd per hole, met of zonder handicapverrekening
De meest bekende variante van strokeplay qua puntentelling is STABLEFORD

STABLEFORD PUNTENTELLING:
Elke golfspeler heeft een EXACT HANDICAP (afhankelijk van de resultaten
in wedstrijden) – bij een wedstrijd met STABLEFORD-TELLING wordt deze
Exact Handicap, afhankelijk van de Course Rating en Slope Rating en van
de gekozen afslagtee, omgezet in een PLAYING HANDICAP via de ‘EGA
PLAYING HANDICAP TABLE’
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Zo heeft een man van exact handicap 11.2
- van de witte afslagtee : playing handicap 14
- van de gele afslagtee : playing handicap 13
NB: de tabellen voor Winge GCC vind je via :
https://wingegolf.be/members/club/ punt 5

TELLING:
voorbeeld : onze speler met exact hcp 11.2 slaat af van de witte tee, en
speelt dus aan playing hcp 14: dit betekent dat hij op de holes t.e.m.
stroke-index 14, 1 slag boven de PAR mag scoren om zijn 2 STABLEFORD-
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punten te halen.
NB1:
PAR = elke hole is uitgedrukt in een PAR-getal (het aantal slagen
waarop een handicap 0-speler gemiddeld deze hole uitspeelt)
NB2:
STROKE-INDEX = elke hole heeft ook zijn STROKE-INDEX getal (een
statistische rangschikking van de holes op een baan qua
moeilijkheidsgraad – S.I. 1 is statistisch, qua resultaten uit het verleden, de
moeilijkste hole – S.I. 18 de gemakkelijkste)

PRINCIPE:
- Per hole verdien je punten.
- 2 punten als je ‘volgens je handicap’ die hole speelt – een hole met een
stroke-index waar je volgens je playing handicap ‘een stroke’ hebt, mag
je uitspelen in 1 boven par : voor een PAR 4 die je in 5 slagen uitspeelt,
krijg je dan 2 punten (in ons voorbeeld hole 15)
- elke hole die je volgens bovenstaand principe slechter speelt, verlies je
per slag meer 1 punt; dus PAR 4 (met 1 stroke) speel je uit in 6 => 1
punt (in ons voorbeeld zie hole 11)
- elke hole die je volgens bovenstaand principe beter speelt, win je per slag
minder 1 punt ; dus PAR 4 (met 1 stroke) speel je uit in 4 => 3 punten (in
ons voorbeeld zie hole 10)
in wiskundige formule uitgedrukt :
stableford score op een hole is gelijk aan :

vb. : hole 1 hierboven

PAR getal van de hole

5

+2

+2

(=7)

+1

(=8)

-7

(= 1 Punt STB)

+ aantal strokes op de hole

(volgens je hcp)

- gespeelde slagen op de hole
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? Hoe werken die speciale Spelformules
- 4 Ball
Iedere kant bestaat uit 2 spelers :
Fourball Betterball - 4BBB: ieder speelt zijn eigen bal, alleen de beste
score van een kant telt, wel rekening houden met de strokes van beide
spelers.
- 2 Ball
Iedere kant bestaat uit 2 spelers en de mogelijke spelvormen zijn:
Foursome: iedere kant speelt met 1 bal; de ene speler slaat af op de
even holes en de andere op de oneven holes en verder slaan ze om
beurten tot de bal is uitgeholed.
Greensome: beide spelers van één kant slaan af op iedere hole,
vervolgens kiest de kant de bal waarmee de hole zal beëindigd
worden. De spelers slaan vervolgens om beurten.
Chapman : Iedere kant bestaat uit 2 spelers en beide spelers slaan af
op elke hole; dan wisselen de spelers elkaars bal en slaan die bal en
kiezen daarna de bal waarmee de hole zal uitgeholed worden. De
spelers slaan dan om beurten
- Texas Scramble
Een wedstrijdvorm met teams van 2, 3 of 4 spelers. Alle spelers van een
team slaan af en kiezen dan de beste van die afslagen. Alle andere ballen
worden opgenomen en geplaatst binnen 1 clublengte van de beste bal;
op de green binnen de 15 cm en nooit dichter bij de vlag en dit principe
wordt net zolang volgehouden tot de eerste bal in de hole is.
-

Wat is de Winge Scramble ?
Een variant van ‘Texas Scramble’ (zie hierboven)
Behalve op de tee waar alle spelers hun bal afslaan, wordt de volgende
slag gespeeld ZONDER DE SPELER waarvan de bal gekozen werd.
NB: mogelijk wordt soms een minimum aantal afslagen per deelnemer
gevraagd
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? Toekenning van strokes bij al deze spelvormen
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? Wanneer raap ik best mijn bal op
- in stableford ?
als je met je aantal slagen de PAR van de hole + het aantal strokes op die
hole hebt overschreden (wat resulteert in een stablefordscore O op die
hole
- in strokeplay ?
nooit – in een normale strokeplay wedstrijd moet je elke hole uitspelen,
ongeacht het aantal slagen
- in matchplay ?
- als ik het aantal slagen van mijn tegenstrever niet meer kan evenaren
- als het maximale aantal slagen op een hole al is bereikt (in sommige
formules matchplay)

? Wat te doen als mijn bal of mijn stand gehinderd wordt
door :
- het plaatje ‘next tee’
- het plaatje ‘no carts’
- de groene koorden met de groene paaltjes
=> deze voorwerpen mogen uitgetrokken worden zodat je je slag
zonder belemmering kan doen, zonder straf . Je wordt wel geacht
deze voorwerpen op dezelfde plaats terug te plaatsen na je slag !
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? Welke fouten worden veel gemaakt
O.O.B. Out Of Bounds (Bal Buiten)
NIET : Droppen waar de bal O.O.B. is geslagen
WEL : Hernemen vanaf de originele slagplaats, 1 strafslag
VERLOREN BAL
NIET : Droppen waar je denkt dat je bal ongeveer zal 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 (dichstbijzijnde punt zonder belemmering – 1
clublengte)
NIET : als je bal of stand is in of bij een natuurlijk obstakel, in
een strafgebied of bij
een wit paaltje
WEL : als je bal of stand in een ‘abnormale baanomstandigheid’
is … (GUR, tijdelijk water, onefenheden van een dier of bij
vaste obstakels)
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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 …
WEL : Enkel plaatsen op kort gemaaid gras (fairway, fringe,
green)
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, gebruik maken van de droppingzone,
altijd met 1 strafslag
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
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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
SPELEN MET VERKEERDE BAL :
NIET : gewoon verder spelen/geen strafslag
WEL : fout herstellen / 2 strafslagen (NB: slagen met verkeerde
bal tellen niet mee)
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