Handige tips voor het examen aangeboden door www.golftest.nl
In het begin lijkt het bestuderen van de regels een hele lastige opgaaf. Als u echter even de
tijd ervoor neemt, is het uiteindelijk erg gemakkelijk om het GVB- of handicapexamen te
halen. Wij hebben een aantal handige weetjes op een rij gezet waarmee het leren een stuk
gemakkelijker wordt. Print dit document uit en houdt het erbij als u de examens gaat
oefenen. Het is ook een handig document voor de golfer die zijn of haar examen al heeft
gehaald voor bijvoorbeeld in de tas. Als u deze weetjes toepast bij het maken van uw
examen, blijkt het uiteindelijk een fluitje van een cent te zijn. Veel succes met het
oefenen van uw examen!

1. Wanneer krijg ik hoeveel strafslagen?
U kunt uitgaan bij het toekennen van strafslagen van de volgende drie situaties. Er geldt in
ieder geval altijd de regel -> 1 strafslag is ALTIJD zowel in MATCHPLAY en STROKEPLAY.
Wanneer er twee strafslagen in STROKEPLAY zijn, is dit altijd "verlies van de hole in
MATCHPLAY.

: : Oorzaak de baan

-> geen straf

bijv. abnormale
terreinomstandigheden zoals G.U.R.
en tijdelijk water

: : Zelf een fout gemaakt

-> 1 strafslag

bijv. een bal spelen in een
waterhindernis, onspeelbare bal, out
of bounds of verkeerd gedropt

: : U maakt een overtreding

-> 2 strafslagen

bijv. advies geven of vragen, een
verkeerde bal spelen of de ligging
van de bal verbeteren
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2. Wat zijn de verschillen tussen MATCHPLAY en STROKEPLAY?
Om een beetje een beeld hiervan te krijgen, hebben wij zes zaken eruit gehaald waar er
verschil is.
Matchplay

Strokeplay

Voor de beurt slaan

Accepteren of
opnieuw laten
slaan.

Niets aan de hand.

Buiten afslagplaats

Accepteren of
opnieuw laten
slaan.

2 strafslagen en opnieuw slaan.

Bal raakt andere bal bij
3. putten terwijl ze op de
green liggen

Niets aan de hand.

Spelen zoals hij ligt + 2 strafslagen

Raken van bal door
4. mede-competitor of
tegenstander

1 strafslag behalve
bij het zoeken.

Niets aan de hand.

Bal raakt mede5. competitor of
tegenstander zijn
caddy of uitrusting

Spelen zoals hij ligt
of opnieuw slaan.

Spelen zoals hij ligt.

Oefenen op de baan
6. voor een wedstrijd

Toegestaan.

Diskwalificatie.

1.

2.
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3. Obstakels en losse natuurlijke voorwerpen
Er zijn een aantal dingen die u moet onthouden wanneer een vraag over obstakels en losse
natuurlijke voorwerpen gaat.

: : Losse obstakels

->

Deze mag u overal op de baan verwijderen. Bij
bewegen zonder straf terugplaatsen.

: : Vaste obstakels

->

Mogen overal op de baan ontweken worden
tenzij de bal in een waterhindernis ligt. Altijd
Nearest Point zoeken en binnen 1 stoklengte
droppen.

: : Losse Natuurlijke Voorwerpen

->

Deze mag u overal op de baan verwijderen
behalve in waterhindernissen en bunkers. Bij
bewegen de bal terugplaatsen + 1 strafslag
tenzij de bal op de green ligt -> dan wel
terugplaatsen maar geen strafslag.

4. Wanneer hoeveel stoklengte(s)?
Er is handig trucje om te onthouden binnen hoeveel stoklengte(s) de bal gedropt moet
worden. Bij punt 1 kunt u zien wanneer u hoeveel strafslagen krijgt:

Bij een GRATIS drop

->

Droppen binnen 1 stoklengte.

Bij 1 strafslag voor droppen

->

Droppen binnen 2 stoklengtes.

5. Tot slot
Er zijn tot slot nog een paar punten die handig zijn om in uw achterhoofd te houden bij het
leren:

Provisionele bal

->

Mag alleen geslagen worden als de bal Out of
Bounds ligt of als de bal verloren is buiten een
waterhindernis.
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