
Matchplay Regelquiz
Voorjaar 2023



Deze matchplayquiz is bedoeld voor clubs; de quiz kan gebruikt worden om 

leden klaar te stomen voor de NGF-voorjaarscompetitie.

Aan het eind van de quiz worden alle vragen herhaald en de antwoorden 

gegeven. 

Mocht je vragen hebben over de quiz, dan horen wij het graag. 

Matchplay Regelquiz



Vraag 10Vraag 1

Tijdens het zoeken naar je bal in de bosjes trap je 
per ongeluk tegen je bal aan die daardoor verrolt. 
Wat nu? 

A. De bal spelen zoals deze ligt

B. De bal terugplaatsen, zonder straf

C. De bal terugplaatsen met één strafslag

D. Je hebt de hole verloren



Vraag 10Vraag 2

Welke bal is ingebed volgens de golfregels?

A. Alleen de bal op figuur 1

B. Alleen de bal op figuur 2

C. De bal op figuur 1 en op figuur 2 

D. Alle ballen zijn ingebed 

1. 

2.

3.



Vraag 10Vraag 3

Je mag volgens de regels je bal droppen. 
Maar je dropt op een foute manier. Je 
medespeler wijst je hierop. 

Wat moet je doen? 

A. Opnieuw droppen, geen straf

B. Spelen zoals hij ligt, één strafslag

C. Opnieuw droppen, één strafslag

D. Spelen zoals hij ligt, twee strafslagen



Vraag 10Vraag 4

Wat mag je doen? 

A. Het obstakel wegnemen en als de bal daarbij 
beweegt de bal met één strafslag 
terugplaatsen

B. Het obstakel wegnemen en als de bal daarbij 
beweegt de bal zonder straf terugplaatsen

C. Het obstakel wegnemen en als de bal daarbij 
beweegt de bal zonder straf droppen binnen 
één clublengte



Vraag 10Vraag 5

Je zet je club op de grond achter je bal in een 
rode hindernis. Krijg je hiervoor straf?

A. Ja

B. Nee

C. Afhankelijk of je tegenstander vindt of je daar 
wel/niet voordeel van hebt gehad



Vraag 10Vraag 6

Je slaat je bal via een boom tegen je eigen tas. Wat is de 
straf?

A. Geen straf

B. Eén strafslag

C. Verlies van de hole



Vraag 10Vraag 7

Je speelt een foursome-matchplaywedstrijd. Je 
partner slaat af, terwijl jij af had moeten slaan. 
Wat is de straf?

A. Geen straf

B. Eén strafslag

C. Twee strafslagen

D. Verlies van de hole



Vraag 10Vraag 8

Je bal zit op deze wijze (afbeelding) klem tussen 
de vlaggenstok en de hole. Is de bal uitgeholed?

A. Nee

B. Ja



Vraag 10Vraag 9

Nadat je je bal op de green hebt gemarkeerd, opgenomen en 
teruggeplaatst verrolt de bal door een harde windvlaag, terwijl je je 
speellijn aan het bekijken bent. Wat nu? 

A. Je moet de bal terugplaatsen en zonder straf verder spelen

B. Je krijgt één strafslag en moet de bal terugplaatsen

C. Je moet de bal spelen van de nieuwe plaats waar de bal tot stilstand 
is gekomen zonder straf

D. Je moet de bal spelen van de nieuwe plaats waar de bal tot stilstand 
is gekomen met één strafslag



Vraag 10Vraag 10

Je foursomepartner (of caddie) staat bij het 
innemen van je stand achter de speellijn. Je slaat 
vervolgens je bal op de green.

A. Je hebt geen straf

B. Je krijgt één strafslag

C. Je verliest de hole 



Vraag 10Vraag 11

Je speelt een matchplay-foursomewedstrijd. Wat 
is de regel over clubs. 

A. De spelers mogen elkaars clubs niet lenen. 
Spelers mogen alleen met hun eigen clubs 
spelen. 

B. Spelers mogen elkaars clubs lenen, beiden 
mogen maximaal 14 clubs bij zich hebben. 

C. Spelers mogen elkaars clubs lenen wanneer ze 
bij elkaar niet meer dan 14 clubs bij zich 
hebben.

D. Spelers mogen alleen elkaars putter lenen. 



Vraag 10Vraag 12

Je bal ligt op de green. De vlaggenstok wordt door je medespeler of tegenstander 
bewaakt. Je putt in de hole en de bal raakt per ongeluk toch de vlaggenstok. 

Hoeveel strafslagen krijg je? 

A. Geen straf

B. 1 strafslag

C. 2 strafslagen



Vraag 10Vraag 13

Je slaat je bal in een hindernis begrensd met gele paaltjes. 
Welke opties kun je nemen?

A. Optie 1 en 2

B. Optie 1 en 3

C. Optie 2 en 3



Vraag 10Vraag 14

Je bal ligt op een molshoop. Welk plaatje laat de juiste manier zien om de molshoop 
zonder straf te ontwijken?

A. Plaatje A

B. Plaatje B

C. Plaatje C



Vraag 10Vraag 15

Je bal ligt in de baan dicht bij het hek dat de grens van out of bounds markeert. Mag je 
het hek ontwijken?

A. Ja, zonder straf

B. Ja, met 1 strafslag

C. Nee



Vraag 10Vraag 16

Je slaat in de richting van een hindernis, maar je weet niet zeker of de bal in het water ligt 
of in de struik ervoor. Je kunt de bal niet meer vinden. 

Waar moet je nu vandaan spelen?

A. Vanaf 1

B. Vanaf 2

C. Vanaf 3

D. Vanaf 4



Vraag 10Vraag 17

Je hebt de eer en slaat per ongeluk van de verkeerde tee 
af, wat nu?

A. Je verliest de hole

B. Je moet je fout herstellen met bijtelling van één 
strafslag

C. Je moet je fout herstellen met bijtelling van twee 
strafslagen

D. Je tegenstander mag bepalen of de slag telt of je 
opnieuw van de goede tee af moet slaan, zonder straf



Vraag 10Vraag 18

Je vraagt aan een tegenstander met een afstandsmeter wat de afstand tot de vlag is. Mag 
dit?

A. Ja

B. Nee



Vraag 10Vraag 19

Een speler zijn bal is in de hindernis naast de green terecht gekomen. De speler dropt zijn bal volgens de 
hindernisregel en de bal blijft stilliggen op de schuine helling buiten de hindernis. Als de speler wegloopt 
om zijn club uit de tas te halen rolt zijn bal door de zwaartekracht of wind plotseling in de hindernis. De 
speler wil de bal zonder straf terugplaatsen op de plek waar de bal stillag na het droppen. Mag dat?

A. Ja

B. Nee



Vraag 10Vraag 20

De bal van de speler ligt op de fairway. Op de bal kleven grassprieten. De speler verwijdert 
de grassprieten. Krijgt de speler straf?

A. Geen straf

B. Eén strafslag

C. Twee strafslagen



Antwoorden



Vraag 10Vraag 1

Tijdens het zoeken naar je bal in de bosjes trap je 
per ongeluk tegen je bal aan die daardoor verrolt. 
Wat nu? 

A. De bal spelen zoals deze ligt

B. De bal terugplaatsen, zonder straf

C. De bal terugplaatsen met één strafslag

D. Je hebt de hole verloren



Antwoord vraag 1

Antwoord B 

Als je tijdens het zoeken per ongeluk tegen je eigen bal trapt, moet je de bal 
weer terugplaatsen op de plek waar hij lag. Als je niet precies weet waar dat is, 
moet je de plek inschatten. 

In dit geval krijgt je geen strafslag.

-

Regel 9.4b uitzondering 2



Vraag 10Vraag 2

Welke bal is ingebed volgens de golfregels?

A. Alleen de bal op figuur 1

B. Alleen de bal op figuur 2

C. De bal op figuur 1 en op figuur 2 

D. Alle ballen zijn ingebed 

1. 

2.

3.



Antwoord vraag 2

Antwoord C 

De bal is alleen ingebed wanneer een deel ervan onder het grondoppervlak ligt.

De bal moet ingebed zijn in zijn eigen pitchmark.

_

Regel 16.3
Ingebedde bal 
De bal is alleen ingebed wanneer een deel ervan onder het grondoppervlak ligt, 
dus figuur 1 en 2.
Hij moet ingebed zijn in zijn eigen pitchmark.
De afbeelding laat dit zien. (Zie afbeeldingen op pagina 160 regelboek.)



Vraag 10Vraag 3

Je mag volgens de regels je bal droppen. 
Maar je dropt op een foute manier. Je 
medespeler wijst je hierop. 

Wat moet je doen? 

A. Opnieuw droppen, geen straf

B. Spelen zoals hij ligt, 1 strafslag

C. Opnieuw droppen, 1 strafslag

D. Spelen zoals hij ligt, 2 strafslagen



Vraag 10Antwoord vraag 3

Antwoord A

Als je op een verkeerde manier dropt, dan moet je opnieuw droppen. Bijvoorbeeld als je van 
schouderhoogte dropt. Als je opnieuw dropt loop je geen straf op.

Als je toch de bal speelt, nadat je op de verkeerde manier hebt gedropt, dan kost het je één 
strafslag. 

-

Zie regel 14.5a voor herstellen van een verkeerd gedropte bal voordat de bal is gespeeld.
Zie regel 14.3 b voor spelen van bal die op verkeerde manier is gedropt.



Vraag 10Vraag 4

Wat mag je doen? 

A. Het obstakel wegnemen en als de bal daarbij 
beweegt de bal met één strafslag 
terugplaatsen

B. Het obstakel wegnemen en als de bal daarbij 
beweegt de bal zonder straf terugplaatsen

C. Het obstakel wegnemen en als de bal daarbij 
beweegt de bal zonder straf droppen binnen 
één clublengte



Antwoord vraag 4

Antwoord B

Als de bal beweegt wanneer het obstakel wordt weggenomen, dan volgt er geen straf.

De bal moet worden teruggeplaatst.

-

Bal tegen los obstakel Regel 15.2
Goed voorbeeld – de hark is een los obstakel.
De bal ligt er tegenaan. 
De hark mag worden verwijderd zonder straf.
Als de bal beweegt wanneer het obstakel wordt weggenomen dan volgt er geen straf. 
De bal moet worden teruggeplaatst.



Vraag 10Vraag 5

Je zet je club op de grond achter je bal in een 
rode hindernis. Krijg je hiervoor straf?

A. Ja

B. Nee

C. Afhankelijk of je tegenstander vindt of je daar 
wel/niet voordeel van hebt gehad



Antwoord vraag 5

Antwoord B

Nee, in een hindernis mag je ‘grounden’ en bladeren (losse natuurlijke voorwerpen) weghalen. 

-

Regel 8.1b(4)



Vraag 10Vraag 6

Je slaat je bal via een boom tegen je eigen tas. Wat is de 
straf?

A. Geen straf

B. Eén strafslag

C. Verlies van de hole



Antwoord vraag 6

Antwoord A

Je krijgt geen straf als de bal per ongeluk tegen jou of jouw materiaal 
aan komt. 

-

Zie regel 11.1a



Vraag 10Vraag 7

Je speelt een foursome-matchplaywedstrijd. Je 
partner slaat af, terwijl jij af had moeten slaan. 
Wat is de straf?

A. Geen straf

B. Eén strafslag

C. Twee strafslagen

D. Verlies van de hole



Antwoord vraag 7

Antwoord D 

Bij foursomes sla je om en om. En omdat het een matchplaywedstrijd is wordt de hole 
verloren.

-

Regel 22.3



Vraag 10Vraag 8

Je bal zit op deze wijze (afbeelding) klem tussen 
de vlaggenstok en de hole. Is de bal uitgeholed?

A. Nee, de bal ligt niet in het geheel onder het 
maaiveld

B. Ja



Antwoord vraag 8

Antwoord B

Ja, als enig deel van de bal onder het oppervlak van de green ligt, is de bal 
uitgeholed. 

-

Zie regel 13.2.c



Vraag 10Vraag 9

Nadat je je bal op de green hebt gemarkeerd, opgenomen en 
teruggeplaatst, verrolt de bal door een harde windvlaag terwijl je je 
speellijn aan het bekijken bent. Wat nu? 

A. Je moet de bal terugplaatsen en zonder straf verder spelen

B. Je krijgt moet de bal terugplaatsen en één strafslag bijtellen

C. Je moet de bal spelen van de nieuwe plaats waar de bal tot stilstand 
is gekomen zonder straf

D. Je moet de bal spelen van de nieuwe plaats waar de bal tot stilstand 
is gekomen en één strafslag bijtellen



Antwoord vraag 9

Antwoord A

Als je bal beweegt, door een windvlaag, nadat je je bal hebt opgenomen en teruggeplaatst 
op de green, moet de bal worden teruggeplaatst. 

-

Regel 9.3 uitzondering 1 en Regel 13.1d



Vraag 10Vraag 10

Je foursomepartner (of caddie) staat bij het 
innemen van je stand achter de speellijn. Je slaat 
vervolgens je bal op de green.

A. Je hebt geen straf

B. Je krijgt één strafslag

C. Je verliest de hole 



Antwoord vraag 10

Antwoord C

Een caddie en foursomepartner mogen niet helpen bij het oplijnen van de speler vanaf het 
innemen van de stand tot de speler zijn slag heeft gedaan.

-

Regel 10.2b (4)



Vraag 10Vraag 11

Je speelt een matchplay-foursomewedstrijd. Wat 
is de regel over clubs? 

A. De spelers mogen elkaars clubs niet lenen. 
Spelers mogen alleen met hun eigen clubs 
spelen. 

B. Spelers mogen elkaars clubs lenen, beiden 
mogen maximaal 14 clubs bij zich hebben. 

C. Spelers mogen elkaars clubs lenen wanneer ze 
bij elkaar niet meer dan 14 clubs bij zich 
hebben.

D. Spelers mogen alleen elkaars putter lenen. 



Vraag 10Antwoord vraag 11

Antwoord C

Spelers mogen alleen elkaars clubs lenen als ze samen niet meer dan 14 clubs bij zich 
hebben. 

-

Regel 22.5



Vraag 10Vraag 12

Je bal ligt op de green. De vlaggenstok wordt door je medespeler of tegenstander 
bewaakt. Je putt in de hole en de bal raakt per ongeluk toch de vlaggenstok. 

Hoeveel strafslagen krijg je? 

A. Geen straf

B. Eén strafslag

C. Twee strafslagen/verlies van de hole



Vraag 10Antwoord vraag 12

Antwoord A

Als je bal bij het putten toch per ongeluk de vlaggenstok raakt, is er niets aan de hand.

Als de bal in de hole valt is de bal uitgeholed en anders speel je gewoon vanaf de plek waar 
de bal is komen te liggen. 

-

Regel 13.2b (2)



Vraag 10Vraag 13

Je slaat je bal in een hindernis begrensd met gele paaltjes. 
Welke opties kun je nemen?

A. Optie 1 en 2

B. Optie 1 en 3

C. Optie 2 en 3



Vraag 10Antwoord vraag 13

Antwoord A

Voor het ontwijken van een hindernis met gele palen heb je twee opties. 

Optie 1: 'Slag en afstand' toepassen. Je mag een bal droppen en spelen binnen een dropzone 
van één clublengte (niet dichter bij de hole) vanaf de plaats waar je de laatste slag deed. Je 
moet nu één strafslag tellen. 

Optie 2: Je moet een bal droppen achter de hindernis op de rechte lijn die loopt vanaf de 
vlaggenstok door het punt waar je bal het laatst de grens met de hindernis kruiste. Je bal 
mag daarna maximaal één clublengte verrollen. Je mag op deze lijn zo ver naar achteren als 
je wilt. Ook nu moet je één strafslag tellen.

-

Zie regel 17.1d
Benadrukken dat nu óp de lijn moet worden gedropt en dat de bal nu ook maximaal 1 
clublengte naar voren mag rollen.



Vraag 10Vraag 14

Je bal ligt op een molshoop. Welk plaatje laat de juiste manier zien om de molshoop 
zonder straf te ontwijken?

A. Plaatje A

B. Plaatje B

C. Plaatje C



Vraag 10Antwoord vraag 14

Antwoord A

Het ontwijken van een abnormale baanomstandigheid (zoals een molshoop) gaat in twee 
stappen. 

Stap 1: Je zoekt het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. a zo dicht mogelijk bij de plek 
waar de bal ligt (de bal laat je voorlopig nog even liggen), b dat niet dichter bij de hole is, en 
c waar je, als de bal daar zou komen te liggen, met je stand en swing geen last van de 
abnormale baanomstandigheid meer hebt. 

Stap 2: Droppen binnen één clublengte vanaf dit punt.

-

Regel 16.1b



Vraag 10Vraag 15

Je bal ligt in de baan dicht bij het hek dat de grens van out of bounds markeert. Mag je 
het hek ontwijken?

A. Ja, zonder straf

B. Ja, met één strafslag

C. Nee



Vraag 10Antwoord vraag 15

Antwoord B

De witte palen of een wit hek die de grens van de baan markeren zijn geen obstakels. Als je 
hier last van hebt, mag je dus niet de regel van de vaste obstakels toepassen. Je kunt 
natuurlijk wel je bal onspeelbaar verklaren en met bijtelling van één strafslag een van de drie 
opties van Regel 19 toepassen.

-

Zie definitie Buiten de baan en regel 19.1 en regel 19.2



Vraag 10Vraag 16

Je slaat in de richting van een hindernis, maar je weet niet zeker of de bal in het water ligt 
of in de struik ervoor. Je kunt de bal niet meer vinden. 

Waar moet je nu vandaan spelen?

A. Vanaf 1

B. Vanaf 2

C. Vanaf 3

D. Vanaf 4



Vraag 10Antwoord vraag 16

Antwoord A

Wanneer je bal mogelijk verloren kan zijn buiten de hindernis en het dus niet zeker is dat je 
bal in de hindernis ligt, dan is je bal verloren en moet je terug naar de plek waar je je bal 
voor het laatst hebt gespeeld. Je past dan 'slag en afstand' toe. Je mag een bal droppen en 
spelen binnen een dropzone van één clublengte (niet dichter bij de hole) vanaf de plaats waar 
je de laatste slag deed. Je moet nu één strafslag tellen.

-

Definitie Verloren en Regel 17.1.c



Vraag 10Vraag 17

Je hebt de eer en slaat per ongeluk van de verkeerde tee 
af, wat nu?

A. Je verliest de hole

B. Je moet je fout herstellen met bijtelling van één 
strafslag

C. Je moet je fout herstellen met bijtelling van twee 
strafslagen

D. Je tegenstander mag bepalen of de slag telt of je 
opnieuw van de goede tee af moet slaan, zonder straf



Vraag 10Antwoord vraag 17

Antwoord D

Omdat het matchplay is, mag de tegenstander kiezen of de slag telt of dat je opnieuw moet 
afslaan.

-

Regel 6.1b



Vraag 10Vraag 18

Je vraagt aan een tegenstander met een afstandsmeter wat de afstand tot de vlag is. Mag 
dit?

A. Ja

B. Nee



Vraag 10Antwoord vraag 18

Antwoord A

Ja, je mag advies vragen over het toepassen van de regels, over afstanden of over dingen die 
voor iedereen waarneembaar zijn.

Je mag geen advies vragen of geven als dat gaat over bijvoorbeeld een club keuze of over 
wat er fout ging met je swing. In dat geval moet heb je de hole verloren. 



Vraag 10Vraag 19

Een speler zijn bal is in de hindernis naast de green terecht gekomen. De speler dropt zijn bal volgens de 
hindernisregel en de bal blijft stilliggen op de schuine helling buiten de hindernis. Als de speler wegloopt 
om zijn club uit de tas te halen rolt zijn bal door de zwaartekracht of wind plotseling in de hindernis. De 
speler wil de bal zonder straf terugplaatsen op de plek waar de bal stillag na het droppen. Mag dat?

A. Ja

B. Nee



Vraag 10Antwoord vraag 19

Antwoord A

Een bal die stilligt na te zijn gedropt, geplaatst of teruggeplaatst en daarna door 
natuurkrachten verrolt en tot stilstand komt in een ander gebied van de baan of buiten de 
baan moet worden teruggeplaatst.

-

Regel 9.3



Vraag 10Vraag 20

De bal van de speler ligt op de fairway. Op de bal kleven grassprieten. De speler verwijdert 
de grassprieten. Krijgt de speler straf?

A. Geen straf

B. Eén strafslag

C. Twee strafslagen



Vraag 10Antwoord vraag 20

Antwoord B

Het schoonmaken van een bal die niet is opgenomen valt onder Regel 14.1c (één strafslag).

-

Voor 2023 kreeg de speler de algemene straf en dat is nu aangepast naar één strafslag.



En de winnaar is …
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