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25 februari 2023 

 

van de H&R Commissie 

 

Overstroomde hindernissen en bunkers  

Er is blijkbaar discussie over de golfregels 

indien hindernissen door veel regenval 

overstroomd zijn en ook over hoe te handelen 

bij en in de nieuwe bunker op hole 11. 

Hieronder proberen we jullie over beide 

onderwerpen duidelijkheid te geven. 

A) Overstroomde hindernissen 

Als voorbeeld nemen we de hindernis aan de 

linkerkant van de fairway ca 100 meter vóór 

de green van hole 16. Door overvloedige 

regenval is deze hindernis overstroomd. Jouw 

bal is in dit overstroomde gedeelte terecht 

gekomen; zie plaatje. Hoe nu te handelen? 

 
 

De vraag die velen zich stellen is of dit water 

onderdeel is van de hindernis en zo ja, dus de 

hindernis regel (regel 17) moet worden 

toegepast. Deze veronderstelling is echter 

onjuist. De R&A-golfregels zijn duidelijk. De 

definitie van tijdelijk water is immers (zie 

Definities): “Elke tijdelijke concentratie van 

water op de grond (zoals regen- of 

beregeningsplassen of plassen als gevolg van 

het overlopen van een waterpartij) die: 

• zich buiten een hindernis bevindt; en 

• zichtbaar is voor of nadat de speler een 

stand inneemt (zonder daarbij 

overdreven met zijn voeten druk uit te 

oefenen op de grond).” 

 

 

 

Nu we weten dat je bal in tijdelijk water ligt, is 

het de vraag welke golfregel geldt.  

Tijdelijk water is per definitie een abnormale 

baanomstandigheid (zie definities). Deze 

abnormale baanomstandigheden mogen 

volgens regel 16 zonder straf worden 

ontweken. 

 

B) Diverse bunkers  

De greenkeepers zijn bezig met onderhoud 

van de bunkers. Op hole 11 is de bunker links 

achter de green is verdwenen; dit gebied is nu 

GUR. De bunker rechts vóór de green is 

verplaatst, zie foto. 

 
 

Duidelijk is te zien dat in de nieuwe bunker én 

in het herstelde gedeelte voor de bunker een 

blauwe paal is geplaatst. Beide gebieden zijn 

daarmee in zijn geheel als GUR aangemerkt. 

GUR (grond in bewerking) is een abnormale 

baanomstandigheid die volgens regel 16 

zonder straf mag worden ontweken. De 

plaatselijke regels van Golfbaan Landgoed 

Bergvliet bepalen bovendien dat het 

verboden is een bal uit de GUR te spelen. 

Daarmee is het dus verplicht de nieuwe 

bunker en het gedeelte ervoor te ontwijken. 

Ook andere bunkers kunnen na onderhoud 

tijdelijk als GUR worden aangemerkt.  
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C) Regel 16: vrije drop 

Ook is er de nodige discussie over waar dan 

die vrije drop moet worden genomen. Regel 

16.1b geeft duidelijkheid (mits de bal in het 

algemene gebied ligt). De speler mag zijn 

oorspronkelijke bal of een andere bal droppen 

in een dropzone die bepaald wordt door (zie 

tekening): 

• het dichtstbijzijnde punt zonder enige 

belemmering (= referentiepunt) te 

bepalen in het algemene gebied, 

• één clublengte vanaf dit referentiepunt, 

maar niet dichter bij de hole en met 

volledige ontwijking van de abnormale 

baanomstandigheid. 

 
 

We merken op dat indien de speler niet het 

dichtstbijzijnde punt (ten opzichte van waar 

de bal in de abnormale baanomstandigheid 

lag) kiest, maar een punt “wat hem/haar goed 

uitkomt”, dat de speler dan van de verkeerde 

plaats speelt. De speler krijgt volgens regel 

14.7 dan de algemene straf (2 strafslagen of 

verlies van de hole). 

Bij eventuele vragen verwijzen we naar 

https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-

of-golf  of naar de H&R-commissie  

(e-mail: henr@golfclubbergvliet.nl). 

H&R-commissie 
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