
Behandelde regels PRM 25 mei: 

Hole 2 Straf Regel# Opmerking 
4 gebieden + algemeen gebied Geen 2.2 Volgorde: Hindernis – bunker – green – algemeen gebied. 
Droppen in een gebied op kniehoogte Geen 14.3.b&c Indien bal eindigt buiten dropgebied, opnieuw droppen. 
Bal onspeelbaar verklaren in bunker, 
evt. extra strafslag 

1 of 2 
slagen 

19.3.a&b Zie tekening voor 4 opties. 

Los natuurlijk voorwerp aanraken of 
verwijderen uit bunker 

Geen 12.2.a & 15.1 Dit mag tegenwoordig. Als bal verrolt 1 strafslag & 
terugplaatsen. Zand raken/ grounden mag niet. 

4 opties bij hindernis 1 slag/geen 17.1.d Grounden en LNV verwijderen mag. 
Droppen op lijn, nog 1 stoklengte 
breed. Stoklengte = langste club 

Geen 17.1.d.2 of 
19.2.b 

Div. regels hebben optie droppen op lijn. Langste club die 
men bij zich heeft, maar niet de putter. 

Hole 3    
Bal in beweging veranderd door speler, 
caddie of uitrusting 

Geen 11.1.a Bij opzettelijk positioneren wel straf. Bal medespeler op 
green raken SP wel 2 strafslagen/ geen verlies hole bij MP. 

Bal opnieuw op de afslagplaats weer 
opteëen 

Geen 6.2.b.6 Ook bij teruggekaatste bal, mis-hit of airshot. 

Stand op verkeerde green, bal ernaast Geen 13.1.f Relief is verplicht, anders 2 strafslagen/ verlies hole. 
Zoektijd max. 3 min Geen 18.2.a Verloren bal na 3 min => slag & afstand. 
Bal beweegt bij verwijderen Los 
natuurlijk voorwerp 

1 slag 15.1.b Geen straf op green. 

Bal bewogen door speler tijdens zoeken Geen 7.4 Terugplaatsen op plek. 
Hole 4    
Verboden speelzone 1 slag 17.1.e 2 strafslagen indien men tòch speelt vanuit zone. Local Rule. 
Ingebedde bal in rough Geen 16.3.b Droppen in gebied 1 stoklengte achter bal. 
Bal raakt vlaggenstok bij putt Geen 13.2.a Naar keuze speler voor iedere putt. 
Bal klem tussen hole en vlaggenstok Geen 13.2.c Telt als uitgeholed. 
Caddie/partner staat achter speler 
tijdens oplijnen voor een slag 

2 slagen 10.2.b.2 Dit is verboden. Aangeven speellijn mag wel vooraf. 

Bal meer dan 1 keer raken Geen 10.1.a Double hit, geen straf. 
 


