
  

 

REGLEMENT 
1. Iedere speler van een groep (1 tot 5 spelers) heeft een eigen bal. De stok kan gewisseld worden onder elkaar. 

2. Doel van het spel is om individueel de bal in zo weinig mogelijk slagen in de hole te krijgen. 

3. Alle spelers staan gelijktijdig op de baan. 

4. De spelers spelen achtereenvolgens na elkaar en de volgorde blijft behouden tot het einde van het spel. Elke hole verwisselt de eerste slagman: speler 1 wordt 

speler 5, speler 2 wordt speler 1, speler 3 wordt speler 2, speler 4 wordt speler 3 en speler 5 wordt speler 4 op de volgende hole. Wisselende start: gemakkelijk te 

onthouden als je vooraf de nummers omcirkelt bij de naam op het wedstrijdblad. 

5. Afslaan gebeurt vanop aangeduide witte streep. Op een verkeerde bal slagen wordt bestraft met één strafpunt. De bal wordt dan teruggelegd op zijn oude plaats 

door de scheidsrechter. Een andere bal raken als 2 ballen tegen elkaar liggen wordt ook bestraft met één strafpunt. Indien dit wel gebeurt, worden beide ballen 

terug op hun oorspronkelijke plaats gelegd. 

6. Een bal geraakt telt als een slag, ook al was dit per ongeluk! 

7. Hindernissen mogen niet verlegd worden. Gebladerte of losse takken mogen verlegd worden. Graszode en nummerplaatjes zijn natuurlijke hindernissen en mogen 

niet verplaatst worden. 

8. Slaagt men erin de bal van bij de start in de hole te spelen, dan heeft men een  “hole in one”. Deze slag telt voor 0 slagen. Wanneer de bal door een andere bal in 

de hole geduwd wordt, telt dit niet als een “hole in one”. 

9. Ballen mogen elkaar aanraken zonder dat er een strafslag wordt geteld of de beïnvloeding wordt gecorrigeerd. 

10. Wordt de bal aangeraakt en gaat hij de hole in, wordt dit als “geluk in het spel” omschreven en wordt hiervoor geen slag aangerekend. Wanneer de eigen bal 

buiten gespeeld wordt geldt de regel 11. Dit wordt als “pech in het spel” omschreven. 

11.  Wanneer de bal niet kan gespeeld worden wegens verhinderd door  obstakel of plaatsing tegen een andere bal, dan mag de bal één stoklengte verlegd worden. Dit 

telt als één slag. De bal kan niet verplaatst worden als je minder dan twee stoklengtes van de hole verwijderd bent. Ballen tegen elkaar op meer dan 2 stoklengtes 

van de hole mogen verlegd worden, dit telt als één slag. 

12.  Bij zeer ver liggende ballen of onmogelijk te spelen ballen (buiten terrein) kan met  akkoord van de scheidsrechter de bal terug op de laatst gelegen positie 

geplaatst worden of daar waar hij uit terrein gegaan is. Hier wordt één strafpunt voor gerekend. Ligt een bal in de struiken dan wordt deze terug gelegd waar de 

bal is buiten gegaan of op de laatst gelegen plaats. Hier wordt één strafpunt voor aangerekend. 

13. Wanneer de bal na 8 slagen nog niet geput is dan wordt er automatisch 10 punten aangerekend. Meer dan 10 punten kunnen ook niet aangerekend worden (met 

strafpunten). 

14. Bij gelijke score op het einde van de wedstrijd wordt er gekeken naar de speler met het minste slagen op een hole (eerst hole in one). Hij/zij is dan de winnaar. 

Is hierbij ook een ex-aequo dan zal op een te door het wedstrijdsecretariaat te kiezen hole nogmaals tussen de spelers gespeeld worden naar het minst aantal 

slagen. 

15. Als laatste, zorg dat het veilig blijft. Als iemand klaar staat om de bal te slaan blijf uit de buurt! 

 

 

 

 
 


