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Het merken van een bal op/buiten de green.
Op de green je bal merken en opnemen is een handeling die je gedurende een ronde diverse malen
uitvoert. In Regel 20-1 wordt beschreven wie dit mag doen en hoe het merken dient te gebeuren.
Twee opmerkingen:
1. Nogal eens komt het voor dat een speler zonder toestemming van de eigenaar van de bal deze
merkt en opneemt, niet goed dus, even om toestemming vragen.
2. Wat ook wel gebeurt is dat een bal bij het merken met een soort knikkerbeweging verplaatst
wordt zodat de merker op de plaats van de bal kan komen te liggen. Ook dit is niet in
overeenstemming met de regels.
De bedoeling van het merken van de bal is om deze zo nauwkeurig mogelijk terug te kunnen plaatsen.
In de noot bij Regel 20-1 is beschreven hoe het merken behoort te gebeuren:
De ligplaats van een op te nemen bal behoort te worden gemerkt door een balmerker, een klein
muntstuk of ander soortgelijk voorwerp direct achter de bal te leggen. Als de balmerker het spel, de
stand of de slag van een andere speler hindert, behoort hij één of meer stokkoplengten opzij te worden
gelegd.
Wordt een bal of balmerker tijdens het merken en opnemen van de bal per ongeluk bewogen dan mag
deze zonder straf teruggeplaatst worden, zo niet dan loop je één strafslag op volgens Regel 18-2
(stilliggende bal bewogen door de speler).
En dan nu een paar situaties waarbij een bal buiten de green gemerkt en opgenomen mag worden. Let
echter op, dit mag je nooit spontaan doen, alleen op vraag van de speler die een probleem voorziet als
je bal niet opgenomen wordt of onder toeziend oog van een tegenstander bij matchplay of je marker
dan wel een medespeler.
Regel 22-2 (Bal hindert spel)

Op foto 1 liggen bal A en B beide op de foregreen, je mag ze dus niet merken en opnemen zoals dat op
de green wel mag. De speler van bal A heeft duidelijk last van bal B. Hij mag speler B vragen deze bal te
merken en op te nemen. Speler B heeft nu, bij strokeplay, de keus om zijn bal te spelen dan wel te
merken en op te nemen. Hij mag de bal NIET schoonmaken.
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In de situatie van foto 2 is er een goede kans dat bij het spelen van bal A bal B geraakt wordt. Ook nu
kan speler A de eigenaar van bal B vragen deze op te nemen. B mag zijn bal wederom NIET schoon
maken. Nadat bal A gespeeld is, kan het zijn dat de plaats waar bal B lag niet meer gelijk is aan de
toestand van vóór het spelen van bal A. Speler B mag de bunker zodanig herstellen dat de ligging van
bal B gelijk is aan de situatie van vóór de slag naar bal A (Regel 20-3b (iii)).
Regel 12-2 (Identificeren bal) en Regel 5-3 (Bal onbruikbaar).
Als een speler zijn bal wil identificeren of vermoedt dat deze door een beschadiging onbruikbaar is
geraakt, mag hij de bal overal op de baan merken en opnemen. Voordat hij zijn bal opneemt moet hij
zijn voornemen hiertoe melden aan zijn tegenstander bij matchplay of zijn marker of een
medecompetitor. De bal mag nèt zover schoongemaakt worden als nodig is. Ook moet de speler zijn
tegenstander, marker of medecompetitor in staat stellen de bal te onderzoeken en het opnemen en
terugplaatsen waar te nemen.
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