
Golfregels 2019
Presentatie GCC ‘t Sybrook, 29 januari 2019



• Welkom

• Uitleg nieuwe golfregels

• Korte pauze

• Quiz

• Gezamenlijke afsluiting

Programma



De nieuwe golfregels:

• Zijn eenvoudiger te begrijpen en toepasbaar 

voor 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



https://www.youtube.com/watch?v=yl_Nny8TwNM

https://www.youtube.com/watch?v=yl_Nny8TwNM


Algemeen gebied



Ready Golf

https://youtu.be/cR00aN7XqXw

https://youtu.be/cR00aN7XqXw


https://youtu.be/8horIORYdzY

https://youtu.be/8horIORYdzY


Maximaal 3 minuten zoeken naar een bal



Geen straf:

• Bal bewogen door natuurkrachten

• Bal per ongeluk bewogen tijdens het zoeken

• Bal per ongeluk bewogen op de green (Plaatselijke Regel geïntroduceerd 

januari 2017 nu opgenomen in de Regels)

• Bal raakt per ongeluk speler

Wel straf:

• Normale situatie (ligging is bekend, er hoeft niet naar gezocht te worden)

• Bij het niet terugplaatsen van de bal

• Bal met opzet bewogen (bijv. tikje met je voet tegen de bal voor een betere 

ligging) 

• Bal verrolt bij het wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen

Bal bewogen



https://youtu.be/N8q80AqYUaM

https://youtu.be/N8q80AqYUaM


https://youtu.be/Qq8gVvVtunI

https://youtu.be/Qq8gVvVtunI


https://youtu.be/25l-T7ifbFI

https://youtu.be/25l-T7ifbFI


• Hoeft niet meer gemeld te 

worden

• Bal moet gemarkeerd worden 

voordat je hem opneemt of 

omdraait

• Niet meer schoonmaken dan 

nodig

• Bal vervolgens terugplaatsen

Bal identificeren



• Bij abnormale 

baanomstandigheden (met 

inbegrip van vaste obstakels)

• Referentiepunt = dichtstbijzijnde 

punt zonder enige belemmering

• Droppen binnen één clublengte

• Niet dichter bij de hole

• Belemmering volledig ontwijken

• In het algemene gebied

Ontwijken in het algemene gebied zonder straf





• Overal in het algemene gebied, 

met uitzondering van zand, 

ontwijken

• Referentiepunt = punt direct 

achter de bal

• Droppen binnen één clublengte

• Niet dichter bij de hole

Ingebedde bal





• Één of twee clublengten

• Clublengte = langste club in je tas, 

maar niet je putter

• Droppen vanaf kniehoogte

• Bal mag schoongemaakt of vervangen 

worden

De dropzone



https://youtu.be/0dGW93p8IFk

https://youtu.be/0dGW93p8IFk


• Eerste poging

• Tweede poging

• Plaatsen

• Indien bal speler of uitrusting 

raakt, dan droppen totdat bal wel 

stil blijft liggen

• Bal mag niet opzettelijk gestopt 

worden

Bal droppen in de dropzone



https://youtu.be/dMeKnkCUpNA

https://youtu.be/dMeKnkCUpNA


• Wegnemen zonder straf

• Indien de bal beweegt bij het wegnemen

van een los obstakel, dan:

– geen straf

– bal tegen los obstakel -> terugplaatsen

– bal in of op los obstakel -> droppen

Losse obstakels







• Wanneer de club van de speler 

per ongeluk de bal meerdere 

keren raakt, geldt dat als één 

slag. 

‘Double hit’

https://bit.ly/2RYuJ4c

https://bit.ly/2RYuJ4c


• Iedere persoon of ieder voorwerp 

moet weg zijn, voordat je een 

slag doet

• Geen voorwerp plaatsen als bal 

op de green ligt

• Geen voorwerp gebruiken als 

hulp bij innemen stand

• Bij innemen stand mag niemand 

achter je bal staan

• Fysieke hulp niet toegestaan 

(paraplu boven het hoofd laten 

houden)

Aangeven van de speellijn



https://youtu.be/yqcaRMWjUyg

https://youtu.be/yqcaRMWjUyg




Extra optie voor ontwijken in de 

bunker:

• in rechte lijn naar achteren 

buiten de bunker

• twee strafslagen

Onspeelbare bal



https://youtu.be/B7Nirnclgu4

https://youtu.be/B7Nirnclgu4




In een bunker mag je:

• losse natuurlijke voorwerpen wegnemen

• losse obstakels wegnemen en abnormale 

baanomstandigheden ontwijken

• harken (niet op de speellijn), op je club 

leunen of je club neerleggen

• geen zand raken om te testen

• geen zand raken met de club:

– op de speellijn of direct voor of 

achter de bal 

– tijdens een oefenswing

– tijdens je backswing

Bunkers





https://youtu.be/TxdoRvpfrFA

https://youtu.be/TxdoRvpfrFA


• Rode en gele hindernissen

• Grens wordt bepaald door de 

buitenzijde van palen of lijnen

In een hindernis mag je:

• losse natuurlijke voorwerpen 

wegnemen

• losse obstakels wegnemen

• je club ‘grounden’

Hindernissen





https://youtu.be/qcDT_rI3SzM

https://youtu.be/qcDT_rI3SzM




https://youtu.be/BLz5eSVyDVI

https://youtu.be/BLz5eSVyDVI


De afslagplaats



Bal zonder straf terugplaatsen, indien:

• per ongeluk bewogen

• bewogen en daarvoor al 

opgenomen en teruggeplaatst

Speler, partner en caddie mogen 

puttinglijn aanraken

Partner en caddie mogen zonder 

toestemming van speler bal markeren 

op de green

De green



https://youtu.be/XguiJUPolcE

https://youtu.be/XguiJUPolcE


Op de green mag je:

• zand en losse aarde verwijderen

• ingebedde voorwerpen verwijderen 

(stenen, eikels, etc.)

• pitchmarks en spikemarks repareren

• oude holepluggen, graspluggen en 

naden van graszoden repareren

• sporen van dieren of hoefafdrukken 

repareren

De green



https://youtu.be/O-T20PtYaGw

https://youtu.be/O-T20PtYaGw


Op de green mag je niet repareren:

• natuurlijke oneffenheden van het 

oppervlak (onkruid, kale of aangetaste 

gebieden)

• beluchtingsgaten en groeven van 

verticaal maaien

• beschadiging ten gevolge van 

besproeien, regen of andere 

natuurkrachten

• natuurlijke slijtage van de hole

De green





De vlaggenstok mag:

• in de hole blijven

• weggenomen of bewaakt worden

Bal spelen zoals hij ligt, wanneer hij de vlag in 
de hole raakt

Bal is uitgeholed als hij stilligt tegen de 
vlaggenstok in de hole

De vlaggenstok



https://youtu.be/cpDfL_3KHY0

https://youtu.be/cpDfL_3KHY0


• De Plaatselijke Regels zijn gewijzigd. Kijk op 

de scorekaarten of ga naar 

http://gccsybrook.nl/handicap-

regels/regels/local-rules/.

• De Plaatselijke Regel voor Out-of-Bounds: 

nader bericht volgt!

• Tijdelijke Plaatselijke Regels (TPR) worden 

gepubliceerd tegenover de ingang van de 

golfshop, op het informatiebord in de hal of 

bij de wedstrijdtafel.

• ‘Plaatsen’ geldt t/m 1 april, daarna wordt 

gekeken of het nog nodig is.

Plaatselijke Regels

http://gccsybrook.nl/handicap-regels/regels/local-rules/


• de Spelerseditie

• het ‘volledige’ Regelboek

• het Guidebook

• Internet (golf.nl/regels, RandA.org, 

YouTube)

• Golfregel-app (Rules of Golf 2019)

Regelpublicaties

http://www.golf.nl/regels
http://www.randa.org/


Regelquiz

Ga naar kahoot.it of maak gebruik van de Kahoot-
app!

http://kahoot.it/


Dank voor jullie aandacht!


