
Golfregels 2019
Club presentatie



De nieuwe golfregels:

• Zijn eenvoudig te begrijpen en toepasbaar 

door alle spelers

• Zijn eerlijk, consistent en eenvoudig

• Hebben dezelfde toepassing voor alle 

vergelijkbare situaties

• Leiden tot meer snelheid van het spel

De Golfregels van 2019



• Grote diversiteit aan speelsituaties

• Elke golfbaan is verschillend

• Regels moeten overal toepasbaar zijn

De Golfregels van 2019



• Spelerseditie

• Volledige regelboek

• Official Guide 

• Website www.golf.nl/regels

• Golfregel app (Rules of Golf 2019)

Regelpublicaties

http://www.golf.nl/regels
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De 5 gebieden van de baan



Gebieden van de baan



De afslagplaats



Definitie

• Rechthoekig gebied

• Twee clublengten diep

• Voorkant wordt bepaald door een lijn tussen de 
voorkanten van de teemakers

• Breedte wordt bepaald door buitenzijde van de 
teemarkers

• Clublengte is de lengte van de langste club die je 
bij je hebt, met uitzondering van je putter

De afslagplaats



Regels voor de afslagplaats

• Zijn van toepassing wanneer de bal voor het eerst 
wordt gespeeld van binnen de afslagplaats 

• Maar ook wanneer een bal in het spel binnen de 
afslagplaats ligt of je ervoor kiest opnieuw van de 
afslagplaats te spelen

• De bal mag van elke plek binnen de afslagplaats 
worden gespeeld en mag worden opgeteed

• De teemarkers zijn vast en mogen niet worden 
weggenomen of bewogen

De afslagplaats



Matchplay

• Geen straf

• De tegenstander mag de slag laten vervallen 

– Moet meteen gebeuren, voordat een andere speler een slag doet

– Laten vervallen van de slag kan niet worden teruggedraaid 

Strokeplay

• Twee strafslagen

• Slag corrigeren door van de juiste plek af te slaan

• Slagen die vóór het herstel gemaakt zijn, tellen niet mee 

• Indien niet gecorrigeerd: DQ

Spelen van buiten of van verkeerde afslagplaats



Algemeen gebied



Definitie

• Gat gegraven door een dier

Alle dieren behalve dieren die ook 

gedefinieerd zijn als losse natuurlijke 

voorwerpen (zoals wormen, insecten)

• Tijdelijk water

• Grond in bewerking (GUR)

• Inclusief vaste obstakels (zoals 

paden)

Abnormale baanomstandigheden



• Vaste bankjes

• Schuilhutten

• Sprinklers 

• Aangelegde paden en wegen

• . . .

Vaste obstakels



• Bal droppen zonder straf

• Bepaal referentiepunt – dichtstbijzijnde zonder enige belemmering 

in het algemene gebied

• Droppen binnen één clublengte, maar:

– In het algemene gebied

– Niet dichter bij de hole

– Belemmering volledig ontwijken

• Dichtstbijzijnde punt! (Nearest point, not the nicest!) 

Ontwijken in het algemene gebied







Procedure 

• De speler moet de bal droppen

• Droppen, recht naar beneden vanaf kniehoogte 
zonder de speler of uitrusting te raken voordat de bal 
de grond heeft geraakt 

• Moet binnen de dropzone worden gedropt

• Moet binnen de dropzone tot stilstand komen

• Mag speler of uitrusting raken nadat de bal dropzone 
heeft geraakt

Kniehoogte betekent de hoogte van de knie van de 
speler wanneer hij of zij staat

Bal droppen in de dropzone





• Wegnemen zonder straf

• Als de bal beweegt bij het 

wegnemen van een los obstakel dan

– Geen straf

– Bal terugplaatsen

Losse obstakels





Als bal in of op een los obstakel ligt

• Bal opnemen

• Obstakel wegnemen

• Drop de bal zonder strafslag

• Referentiepunt = punt recht onder waar de bal stil lag in of op het 

obstakel

• Droppen binnen één clublengte, maar:

– Droppen binnen hetzelfde gebied als het referentiepunt

– Mag niet dichterbij de hole dan het referentiepunt

Losse obstakels





Ingebedde bal



Ingebedde bal ontwijken

• Toegestaan overal het algemene gebied 

(ook in de rough), maar niet in zand

• Drop de bal zonder straf

• Referentiepunt = punt recht achter waar de 

bal was ingebed

• Droppen binnen één clublengte, maar:

– Droppen binnen het algemene gebied

– Niet dichter bij de hole dan het referentiepunt

Ingebedde bal





Bal zoeken

• Zoektijd is maximaal 3 minuten

• Geen straf als bal per ongeluk wordt 

bewogen tijdens het zoeken

• Bewogen bal terugplaatsen

Bal identificeren

• Niet nodig om het te melden

• Bal markeren, daarna bal opnemen (of 

draaien) 

• Schoonmaken niet meer dan nodig

• Bal terugplaatsen 

Bal zoeken en identificeren



• Bal onspeelbaar verklaren mag niet in een hindernis

• Alleen de speler mag de bal onspeelbaar verklaren

• Drie opties om te ontwijken met één strafslag

– Slag en afstand (terug naar de plaats van de vorige slag)

met gebruik van referentiepunt en dropzone van 1 clublengte

– Recht naar achteren ontwijken in lijn met de hole

met gebruik van referentiepunt en dropzone van 1 clublengte

– Zijwaarts ontwijken

Onspeelbare bal





In de bunker 

• Ontwijken met één strafslag

– Recht naar achteren ontwijken in lijn met de vlag

– Zijwaards ontwijken binnen twee clublengten

– Spelen van de plaats waar de vorige slag is gedaan

• Ontwijken met twee strafslagen

– Recht naar achteren ontwijken in lijn met de vlag

– Referentiepunt op de lijn, buiten de bunker

– Dropzone van één clublengte

Onspeelbare bal





Bunkers



Definitie

• Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit 
gras of aarde is verwijderd.

• Geen onderdeel van de bunker zijn:

– De lip, muur of wand aan de rand van een geprepareerd gebied bestaande 
uit aarde, gras, gestapelde graszoden of kunstmatig materiaal

– Aarde of enig groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp binnen de 
grenzen van een geprepareerd gebied (zoals gras, struiken of bomen)

– Zand dat over de grens van het bewerkte gebied heen of daarbuiten ligt 

– Alle andere gebieden met zand op de baan die niet binnen de grenzen van 
een bewerkt gebied liggen (zoals woestijn en andere natuurlijke gebieden 
met zand of gebieden die ook wel ‘waste area’ worden genoemd)

Bunkers



Toegestane handelingen

• Losse natuurlijke voorwerpen mogen worden 

verwijderd

• Losse obstakels mogen worden verwijderd

• Je mag het zand in de bunker aanraken, echter:

Verboden handelingen

• Je mag geen zand raken om te testen

• Je mag geen zand raken met de club

– Direct voor of achter de bal 

– Tijdens een oefenswing

– Tijdens de backswing van de slag

• Je mag de omstandigheden die je slag beïnvloeden 

niet verbeteren

Bunkers



Opties

• Ontwijken zonder straf in de bunker

– Dichtsbijzijnde punt zonder enige belemmering moet in de bunker zijn

– Indien volledige belemmering niet mogelijk is: het dichtstbijzijnde punt in de bunker 

waarbij de belemmering zoveel mogelijk wordt ontweken

• Ontwijken met strafslag buiten de bunker

– Recht naar achteren ontwijken in lijn met de hole

met gebruik van referentiepunt en dropzone van 1 clublengte

Abnormale baanomstandigheid in bunker





Hindernissen



Definitie

• Een gebied dat de speler met één strafslag mag 
ontwijken wanneer de bal van de speler erin terecht 
is gekomen.

• Elk wateroppervlak in de baan (ongeacht of het door 
de Commissie is gemarkeerd), zoals een zee, meer, 
vijver, sloot, afwateringssloot of andere open bedding 
(ongeacht of er water in staat)

• Enig ander deel van de baan dat door de Commissie 
als hindernis is aangeduid.

• Geel of rood gemarkeerd. Indien niet gemarkeerd dan 
rode hindernis.

Hindernissen



Toegestane handelingen

• Aanraken en wegnemen van losse 

natuurlijke voorwerpen

• Je mag de club grounden

• Verder dezelfde toegestane acties in 

algemeen gebied

Hindernissen



De regel voor hindernissen toepassen

• Alleen als de bal in de hindernis ligt of 

verloren is in de hindernis 

• Het moet bekend of praktisch zeker zijn

Hindernissen



De regel voor hindernissen toepassen

• De opties

– Bal spelen zoals hij ligt

– Hindernis ontwijken met één strafslag

• Ontwijken met één strafslag

– Slag en afstand (terug naar de plaats waar je 

het laatste hebt gespeeld)

Referentiepunt en dropzone van 1 clublengte

– Recht naar achteren ontwijken

Referentiepunt en dropzone van 1 clublengte

– Zijwaarts ontwijken (alleen bij rode palen)

– Optie voor zijwaarts ontwijken op 

tegenoverliggende oever is vervallen (kan wel 

als lokale regel worden ingesteld)

Hindernissen







Wat mag niet in een hindernis

• Bal onspeelbaar verklaren

• Abnormale baanomstandigheid ontwijken 

(inclusief een vast obstakel)

• Ingebedde bal regel toepassen 

Hindernissen



Green



Bal markeren, opnemen en schoonmaken

• Bal mag worden opgenomen en 

schoongemaakt

• Bal moet worden gemarkeerd als deze 

wordt opgenomen

• Bal terugplaatsen op de oorspronkelijke 

plek

Speellijn

• Je mag de speellijn op de green aanraken 

(maar niet de green testen)

Green



Bal bewogen door persoon 

• Geen straf als beweging van de bal wordt per 

ongeluk wordt veroorzaakt door speler of 

iemand anders

Bal bewogen door natuurkrachten

• Als de bal nog niet is opgenomen en 

teruggeplaatst: Bal spelen van zijn nieuwe plek.

• Als de bal reeds was opgenomen en 

teruggeplaatst: Bal terugplaatsen

Green



Toegestane verbeteringen op de green

• Repareren van schade op de green

– Pitchmarks en spikemarks

– Oude hole pluggen, graspluggen en naden 

van graszoden

– Sporen van dieren of hoefafdrukken

– Ingebedde voorwerpen zoals stenen, 

eikels etc.

• Verwijderen van zand en losse aarde

Green



Schade die niet gerepareerd mag worden 

• Beluchtingsgaten en naden door vertikaal 

maaien

• Beschadiging ten gevolge van bewatering 

of regen 

• Kale plekken of ‘zieke’ grond

• Natuurlijke staat van de green

Green



• Verplicht om te ontwijken als je last hebt met je stand, 

ligging of swing

• Referentiepunt = dichtstbijzijnde punt zonder enige 

belemmering

• Droppen binnen één clublengte:

– In het algemene gebied

– Niet dichterbij de hole dan het referentiepunt

– Volledig ontwijken

Verkeerde green





• Vlaggenstok mag in de hole blijven staan bij 

een slag op de green

• Geen straf als de bal de vlaggenstok in de 

hole raakt na een slag op de green

• Als de bal de vlaggenstok in de hole raakt, 

moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt

• Mag worden weggenomen of worden bewaakt

• Beslissen voordat de bal wordt geslagen

Vlaggenstok



Overige belangrijke wijzigingen



Bal terugplaatsen: 

- Altijd terugplaatsen, ook als de oorspronkelijke plek niet precies bekend is

- Als de oorspronkelijke plek niet bekend is moet deze bij benadering worden vastgesteld

Bij het innemen van de stand: 

- Mag een caddie niet op of vlakbij het verlengde van de speellijn staan achter de speler

- Mag je geen club of ander voorwerp neerleggen om je te helpen bij het oplijnen van je 

voeten

Overtreding van deze regel: algemene straf (die je niet ongedaan kunt maken)

Algemeen



Ontwijken met of zonder straf (behalve op de green): 

- Er is altijd een referentiepunt en een dropzone

- Bal droppen in de dropzone (van één of twee clublengten)

- Bal moet tot stilstand komen in de dropzone

Bij het ontwijken, met of zonder straf, mag de bal altijd worden vervangen

Kapotte of beschadigde club (ontstaan gedurende de ronde):

- Mag je repareren

- Mag je niet vervangen (tenzij je niet zelf de schade hebt veroorzaakt)

- Beschadigde club mag je blijven gebruiken, ongeacht de oorzaak van de schade

- Je mag wel aanvullen tot 14 clubs tijdens een ronde als je met minder clubs 

bent gestart

Algemeen



Verbeteren van de ligging van de bal, de ruimte voor de swing of de speellijn

• Algemene straf

• Je kunt straf voorkomen door de situatie te herstellen

• Herstellen is mogelijk van verbetering door bewegen, verplaatsen of 

buigen van:

- Out-of-bounds markeringen

- Integrale delen van de baan

- Vaste obstakels

- Begroeiing

• Dit moet je doen voordat je een slag doet

• Dit kan niet als iets is afgebroken (je mag geen hulpmiddelen 

gebruiken) of als de verbetering het grond oppervlak betreft 

(oneffenheden, divots etc.)

Algemeen



Beide partners mogen handelen namens de partij

• Voordat een bal wordt gespeeld mogen beide partners handelingen verrichten die 

volgens de regels zijn toegestaan, zoals:

- De bal markeren, opnemen en schoonmaken

- De bal droppen of plaatsen

• Dit is ongeacht welke speler aan de beurt is om de volgende slag te doen

Foursomes



Dank voor jullie aandacht!


