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Een veel voorkomende situatie bij hole 7 nader uitgelegd 

Hole 7 op de Championship Course is een uitdagende Par 3 
hole. Links out of bounds, een sloot op ca 70 meter voor 
het midden van de green en rechts bomen, veel bomen. 

Hoe vaak gebeurt het niet dat een slag vanaf de tee naar 
de green een boom aan de rechterzijde bij de sloot raakt? 
En waar is dan de bal? Zoeken natuurlijk en als hij niet 
wordt gevonden, gebeurt vaak het volgende: “Mijn bal zal 
wel in de hindernis liggen, dus ik drop wel een nieuwe”. 
Vervolgens dropt de speler bij het water een nieuwe bal 
en gaat met slag 3 naar de green. Maar is dit volgens de 
Regels? 

Indien de bal niet wordt gevonden en het niet bekend of 
praktisch zeker is dat deze in een hindernis tot stilstand is 
gekomen, is de bal verloren. Heel simpel! Een opmerking 
“Hij zal wel in de hindernis liggen” gaat niet op! Als de bal 
een boom geraakt heeft, kan hij overal liggen. Dus als je 
hem niet vindt, is het een verloren bal. Je moet dan terug 
naar de afslagplaats, opnieuw slaan en een strafslag 
noteren. 

Als je dit niet doet, maar bij de sloot dropt, speel je van de verkeerde plaats. Je krijgt, boven op de eerder 
genoteerde strafslag, 2 strafslagen extra. Maar het wordt nog erger: omdat je voordeel hebt van het 
spelen van deze verkeerde plaats (je hoeft nog maar ongeveer 70 meter), moet je je fout herstellen en 
dus terug naar de afslagplaats voor je 5de slag. Doe je dat niet, word je gediskwalificeerd. 

Het gaat in dit soort gevallen eigenlijk om de vraag of het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de 
hindernis ligt. Wanneer is het “bekend of praktisch zeker”?  

Bekend = er spatte water op, de bal rolde er duidelijk in of je ziet je bal in de hindernis liggen 
Praktisch zeker = de bal kan echt nergens anders liggen dan in de hindernis 

Alleen als dit het geval is, mag je de hindernisregel toepassen. In alle andere gevallen is het een verloren 
bal. 

Dus als je denkt dat je bal verloren is, sla dan een provisionele bal. Maak gebruik van die regel. Het spaart 
tijd en voorkomt gezeur.  
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