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Deze matchplay quiz is bedoeld voor clubs om te gebruiken om de 

competitiespelers klaar te stomen voor de competitie.

Mocht u vragen hebben over deze quiz, dan horen wij het graag. 

Na de quiz worden de vragen herhaald en de antwoorden gegeven. 

Matchplay Quiz



Vraag 10Vraag 1: “opwarmertje”

Door jouw slag is er een pitchmark ontstaan op de green. Hoeveel pitchmarks repareer je? 

A. Alleen je eigen pitchmark

B. Die van jezelf en nog 1 andere

C. Zoveel mogelijk pitchmarks



Vraag 10Vraag 2

Je bal ligt in het hoge gras. Zonder na te denken, 
pak je de bal op om deze te identificeren, zonder 
de bal te markeren. 
Wat nu? 

A. Terugplaatsen, geen straf

B. Terugplaatsen, 1 strafslag

C. Droppen, geen straf

D. Droppen, 1 strafslag



Vraag 10Vraag 3

Hoeveel strafslagen krijg je voor het weghalen 
van een blaadje uit de bunker? 

A. Geen straf

B. 1 strafslag

C. 2 strafslagen



Vraag 10Vraag 4

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 10Vraag 5

Je bal ligt in een bunker en verklaart deze onspeelbaar. Je hebt hiervoor 4 opties. Hoeveel strafslagen 
moet je rekenen voor iedere optie? 

A. Alle opties 1 strafslag

B. Optie 1 en 2 – 1 strafslag
Optie 3 en 4 – 2 strafslagen

C. Optie 3 en 4 – 1 strafslag
Optie 1 en 2 – 2 strafslagen

D. Optie 1, 3 en 4 – 1 strafslag
Optie 2 – 2 strafslagen



Vraag 10Vraag 6

Je bal ligt op de green. De vlaggenstok wordt door je medespeler bewaakt. Je put 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 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 ligt in de bunker tegen de hark aan. Je 
neemt de hark voorzichtig weg, maar je beweegt 
daardoor per ongeluk de bal.

A. Bal terugplaatsen zonder straf

B. Bal terugplaatsen met 1 strafslag

C. Bal spelen zoals hij ligt zonder straf

D. Bal spelen zoals hij ligt met 1 strafslag



Vraag 10Vraag 9

Je bal ligt in de rough. Je tegenstander trapt tijdens 
het zoeken per ongeluk tegen je bal, die daardoor 
verrolt. 
Wat moet je doen? 

A. Bal spelen zoals hij ligt zonder straf

B. Bal spelen zoals hij ligt met 1 strafslag

C. Bal terugplaatsen zonder straf

D. Bal terugplaatsen met 1 strafslag   



Vraag 10Vraag 10

Je bal ligt op de green. In je speellijn ligt tijdelijk water. Je hebt het dichtstbijzijnde punt zonder 
belemmering bepaald. Vul de zinnen in. 

Je moet de bal …  op dit punt. 
Je krijgt … strafslag(en). 

A. droppen, geen

B. plaatsen, geen

C. droppen, één

D. Plaatsen, één



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 partner tijdens een Foursomewedstrijd vindt na 2 minuten een bal. Het blijkt niet zijn bal te 
zijn. Hoelang mag de partij (koppel) nog zoeken naar hun bal? 

A. 0 minuten

B. 1 minuut

C. 3 minuten 

D. 5 minuten



Vraag 10Vraag 13

Je bal verdwijnt in een hindernis met gele paaltjes. 
Welke 2 mogelijkheden heb je om verder te spelen? 

A. Optie 1 en 2

B. Optie 1 en 3

C. Optie 2 en 3



Vraag 10Vraag 14

Je dropt je bal en hij komt op je schoen terecht 
en blijft daarna in de dropzone liggen. 
Wat moet je doen? 

A. De bal spelen zoals hij ligt, hij ligt immers in 
de dropzone

B. De bal opnieuw droppen zonder strafslag

C. De bal opnieuw droppen en 1 strafslag tellen



Vraag 10Vraag 15

Bij een Foursome-matchplaywedstrijd haalt je partner een takje weg terwijl jullie bal nog in 
beweging is. 
Krijgt jullie partij straf?  

A. Geen straf

B. Eén strafslag

C. Twee strafslagen

D. Verlies van de hole



Vraag 10Vraag 16

Mag je met je putter een dropzone 
uitmeten? 

A. Nee, dat mag niet. 

B. Ja, dat mag. 

C. Ja, dat mag. Alleen mag deze putter 
niet langer zijn dan de langste 
andere club uit je tas. 



Vraag 10Vraag 17

Je merkt de ligplaats van je bal op de green met een muntstuk. Tijdens deze handeling raak je per 
ongeluk de bal die daardoor enige centimeters verrolt. 

Wat nu? 

A. Spelen zoals hij ligt zonder straf. 

B. Spelen zoals hij ligt met 1 strafslag.

C. Terugplaatsen zonder straf

D. Terugplaatsen met 1 strafslag



Laatste vraag!



Vraag 10Vraag 18

Je slaat je bal 1 meter verder en vraagt je tegenstander wat je fout doet. Je tegenstander zegt 
dat je dat niet mag vragen. 

Wat is je straf? 

A. Geen straf

B. 1 strafslag

C. 2 strafslagen

D. Verlies van de hole



Antwoorden



Vraag 10Vraag 1: “opwarmertje”

Door jouw slag is er een pitchmark ontstaan op de green. Hoeveel pitchmarks repareer je? 

A. Alleen je eigen pitchmark

B. Die van jezelf en nog 1 andere

C. Zoveel mogelijk pitchmarks



Vraag 10Vraag 1: “opwarmertje”

Antwoord C

Door zoveel mogelijk pitchmarks te repareren blijven de greens om hun best. 

De pitchmarks herstellen het snelste als ze meteen worden gerepareerd. 



Vraag 10Vraag 2

Je bal ligt in het hoge gras. Zonder na te denken, 
pak je de bal op om deze te identificeren, zonder 
de bal te markeren. 
Wat nu? 

A. Terugplaatsen, geen straf

B. Terugplaatsen, 1 strafslag

C. Droppen, geen straf

D. Droppen, 1 strafslag



Vraag 10Vraag 2

Antwoord B

De bal moet worden gemarkeerd. Omdat de procedure van het identificeren van de bal is

overtreden krijgt de speler 1 strafslag en de bal moet worden teruggeplaatst. 



Vraag 10Vraag 3

Hoeveel strafslagen krijg je voor het weghalen 
van een blaadje uit de bunker? 

A. Geen straf

B. 1 strafslag

C. 2 strafslagen



Vraag 10Vraag 3

Antwoord A

Wanneer je bal in een bunker ligt en er liggen losse natuurlijke voorwerpen in de bunker, dan 
mag je deze wegnemen. Let er wel op dat de bal niet verrolt.

Als de bal wel verrolt krijgt de speler 1 strafslag en moet deze de bal terugplaatsen. 



Vraag 10Vraag 4

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 10Vraag 4

Antwoord A

Als je op een verkeerde manier dropt, dan moet je opnieuw droppen. Bijvoorbeeld als je van 
schouderhoogte dropt. 
Als je toch de bal speelt, nadat je op de verkeerde manier hebt gedropt, dan kost het je één
strafslag. 



Vraag 10Vraag 5

Je bal ligt in een bunker en  je verklaart deze onspeelbaar. Je hebt hiervoor 4 opties. Hoeveel strafslagen 
moet je rekenen voor iedere optie? 

A. Alle opties 1 strafslag

B. Optie 1 en 2 – 1 strafslag
Optie 3 en 4 – 2 strafslagen

C. Optie 3 en 4 – 1 strafslag
Optie 1 en 2 – 2 strafslagen

D. Optie 1, 3 en 4 – 1 strafslag
Optie 2 – 2 strafslagen



Vraag 10Vraag 5

Antwoord D

Optie 2 is een optie die is toegevoegd met ingang van de nieuwe golfregels. Je hebt dan een
extra optie om buiten de bunker te droppen naast de optie om terug te gaan naar de plek
waar je het laatst hebt geslagen. 

Op een rechte lijn naar achteren buiten de bunker. Voor deze optie moet je twee strafslagen
bij je score optellen. 



Vraag 10Vraag 6

Je bal ligt op de green. De vlaggenstok wordt door je medespeler bewaakt. Je put 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 6

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. 



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 7

Antwoord D

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



Vraag 10Vraag 8

Je bal ligt in de bunker tegen de hark aan. Je 
neemt de hark voorzichtig weg, maar je beweegt 
daardoor per ongeluk de bal.

A. Bal terugplaatsen zonder straf

B. Bal terugplaatsen met 1 strafslag

C. Bal spelen zoals hij ligt zonder straf

D. Bal spelen zoals hij ligt met 1 strafslag



Vraag 10Vraag 8

Antwoord A

Je moet de bal terugplaatsen en je krijgt geen straf. Een hark is een los obstakel en die mag 
je overal op de baan zonder straf ontwijken. 



Vraag 10Vraag 9

Je bal ligt in de rough. Je tegenstander trapt tijdens 
het zoeken per ongeluk tegen je bal, die daardoor 
verrolt. 
Wat moet je doen? 

A. Bal spelen zoals hij ligt zonder straf

B. Bal spelen zoals hij ligt met 1 strafslag

C. Bal terugplaatsen zonder straf

D. Bal terugplaatsen met 1 strafslag   



Vraag 10Vraag 9

Antwoord C

Je moet de bal terugplaatsen en jij of je tegenstander krijgen geen straf.  



Vraag 10Vraag 10

Je bal ligt op de green. In je speellijn ligt tijdelijk water. Je hebt het dichtstbijzijnde punt zonder 
belemmering bepaald. Vul de zinnen in. 

Je moet de bal …  op dit punt. 
Je krijgt … strafslag(en). 

A. droppen, geen

B. plaatsen, geen

C. droppen, één

D. Plaatsen, één



Vraag 10Vraag 10

Antwoord B

Je moet de bal PLAATSEN op dit punt omdat je op de green ligt. 
Je krijgt GEEN strafslag(en) omdat je tijdelijk water zonder straf mag ontwijken. 



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, beide 
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 11

Antwoord C

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



Vraag 10Vraag 12

Je partner tijdens een Foursomewedstrijd vind na 2 minuten een bal. Het blijkt niet zijn bal te 
zijn. Hoelang mag de partij (koppel) nog zoeken naar hun bal? 

A. 0 minuten

B. 1 minuut

C. 3 minuten 

D. 5 minuten



Vraag 10Vraag 12

Antwoord B

De partij (het koppel) mag in totaal 3 minuten zoeken. Dus als er 2 minuten is gezocht, mag 
de partij nog 1 minuut zoeken. 



Vraag 10Vraag 13

Je bal verdwijnt in een hindernis met gele paaltjes. 
Welke 2 mogelijkheden heb je om verder te spelen? 

A. Optie 1 en 2

B. Optie 1 en 3

C. Optie 2 en 3



Vraag 10Vraag 13

Antwoord B

Bij een hindernis met gele palen heeft de speler twee opties. 
- Op een recht lijn naar achteren.
- Terug naar de plek waar de speler het laatst heeft geslagen.



Vraag 10Vraag 14

Je dropt je bal en hij komt op je schoen terecht 
en blijft daarna in de dropzone liggen. 
Wat moet je doen? 

A. De bal spelen zoals hij ligt, hij ligt immers in 
de dropzone

B. De bal opnieuw droppen zonder strafslag

C. De bal opnieuw droppen en 1 strafslag tellen



Vraag 10Vraag 14

Antwoord B

Een juiste drop is wanneer je zelf een bal vanaf kniehoogte laat vallen, waarbij de bal niet je 
lichaam of uitrusting mag raken voordat hij de grond raakt. Als de bal dus je voet raakt, moet 
je de bal opnieuw droppen. 



Vraag 10Vraag 15

Bij een Foursome-matchplaywedstrijd haalt je partner een takje weg terwijl jullie bal nog in 
beweging is. 
Krijgt jullie partij straf?  

A. Geen straf

B. Eén strafslag

C. Twee strafslagen

D. Verlies van de hole



Vraag 10Vraag 15

Antwoord D

Wanneer je bal al of nog in beweging is, mag je een los natuurlijk voorwerp nooit wegnemen 
als dit de beweging van de bal kan beïnvloeden. Doe je dat toch, dan moet je in strokeplay 
twee strafslagen bij je score optellen en bij matchplay heb je de hole verloren. 



Vraag 10Vraag 16

Mag je met je putter een dropzone 
uitmeten? 

A. Nee, dat mag niet. 

B. Ja, dat mag. 

C. Ja, dat mag. Alleen mag deze putter 
niet langer zijn dan de langste 
andere club uit je tas. 



Vraag 10Vraag 16

Antwoord C

Je mag meten met een putter, maar de langste club in je tas geldt voor de afmeting maar niet 
als je putter de langste club is. 



Vraag 10Vraag 17

Je merkt de ligplaats van je bal op de green met een muntstuk. Tijdens deze handeling raak je per 
ongeluk de bal die daardoor enige centimeters verrolt. 

Wat nu? 

A. Spelen zoals hij ligt zonder straf. 

B. Spelen zoals hij ligt met 1 strafslag.

C. Terugplaatsen zonder straf

D. Terugplaatsen met 1 strafslag



Vraag 10Vraag 17

Antwoord C

Wanneer je per ongeluk je bal beweegt op de green, moet je de bal terugplaatsen zonder 
straf. 



Vraag 10Vraag 18

Je slaat je bal 1 meter verder en vraagt je tegenstander wat je fout doet. Je tegenstander zegt 
dat je dat niet mag vragen. 

Wat is je straf? 

A. Geen straf

B. 1 strafslag

C. 2 strafslagen

D. Verlies van de hole



Vraag 10Vraag 18

Antwoord D

Je mag geen advies vragen aan je medespeler of tegenstander. In dat geval krijg je in 
strokeplay 2 strafslagen en bij matchplay verlies je de hole. 



En de winnaar is ………………….


