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Nieuwe 
Golfregels
2019
De belangrijkste
wijzigingen



Vanaf 1 januari 2019 zijn 

de regels gewijzigd:

• Regels werden gemoderniseerd

• De nieuwe regels zijn gemakkelijker te 

begrijpen

• Maken gebruik van een consistente aanpak

• Gebruikersvriendelijke taal

• Ondersteuning van andere initiatieven zoals 

het tempo van het spel met Ready Golf
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Nieuwe 
definities



Presentation Title

Full bleed imagery can 
break up content pages
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Uitwijken
in het 
Algemeen
Gebied



De uitwijkprocedure is dezelfde voor alle abnormale baancondities 

en vaste obstakels:

• Vrij uitwijken

• Belangrijk is om het dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken te 

bepalen

• Laat de bal vallen binnen één clublengte van dit punt in het 

uitwijkgebied

• Hoe je het dichtstbijzijnde punt voor volledig 

uitwijken bepaalt, zie je in volgende slide.
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Uitwijken wannneer je bal in het Algemeen Gebied ligt
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Losse
obstakels
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Losse Obstakels – Regel 15.2

• Mogen overal, op of buiten de baan, verwijderd worden, 
zonder strafslag

• Indien de bal beweegt bij het verwijderen, wordt de bal 
teruggeplaatst zonder straf.

• Indien de bal in of op een los obstakel ligt, wordt hij
opgenomen

➢ Het los obstakel wordt verwijderd
➢ De bal wordt gedropt zonder straf
➢ Referentiepunt = onderliggend punt waar de bal stillag in of op 

het obstakel
➢ Eén clublengte maar:

➢ Moet in hetzelfde gedefinieerde gebied zijn als het 
referentiepunt

➢ Mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
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Hoe drop 
je 
correct?
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Ingebedde
bal
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Ingebedde Bal – Wanneer is je bal ingbed?



• Bal droppen zonder strafslag

• Referentiepunt = plaats onmiddellijk achter de plaats waar de bal

is ingebed

• Eén clublengte maar:

➢Moet in het algemeen gebied zijn

➢Mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt
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Ingebedde Bal – Wat nu?
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Bal
identificeren



• Hoeft niet aangekondigd te worden

• Je moet eerst de bal markeren

• Dan mag de bal opgenomen of gedraaid worden

• Bal mag niet meer gereinigd worden dan nodig is om 

hem te identificeren

• Bal terugplaatsen op originele ligplaats.
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Bal opnemen voor Identificatie – Regel 7.3
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Onspeelbare
Bal



• Enkel de speler kan beslissen of een bal onspeelbaar is

• Is overal op de baan toegestaan, behalve in een strafgebied

• 3 mogelijkheden om uit te wijken: 

➢Slag-en-afstand: ga terug naar waar je het laatst hebt gespeeld (1)

➢Achteruit-op-de-lijn: ga terug in een lijn waar de bal in lijn ligt met de 

vlaggenstok. Kies een referentiepunt en drop een bal binnen één clublengte (2)

➢Lateraal uitwijken: drop een bal binnen twee 

clublengtes vanaf de positie van de bal (3) 
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Onspeelbare Bal – Regel 19
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•Dezelfde mogelijkheden om uit te wijken
➢Slag-en-afstand

➢Achteruit-op-de-lijn (moet IN de bunker zijn)

➢Lateraal (moet IN de bunker zijn)

➢1 strafslag

•Extra optie om uit te wijken
➢Achteruit-op-de-lijn

➢Mag buiten de bunker zijn

➢2 strafslagen.
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Onspeelbare Bal in de bunker – Regel 19
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Bunkers



• Losse natuurlijke voorwerpen mogen verwijderd worden

• Losse obstakels mogen verwijderd worden

• Het zand mag niet aangeraakt worden om de

conditie te testen

• Het zand mag met een club niet aangeraakt worden:
➢Vlak voor of achter de bal

➢Tijdens het uitvoeren van een oefenswing

➢Tijdens het uitvoeren van de backswing voor een slag.

Bal spelen in een bunker – Regel 12.2
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• Geen straf voor het aanraken van het zand
➢Voeten ingraven voor de stand

➢De bunker effenen uit zorg voor de baan

➢Clubs of andere voorwerpen in de bunker plaatsen

➢Meten, merken, opnemen of terugplaatsen onder een Regel

➢Op een club leunen om te rusten, in evenwicht te blijven of om vallen te voorkomen

➢Uit woede in het zand slaan (maar dat zien we liever niet natuurlijk…Fair Play, play it fair)

• Maar… indien deze acties een verbetering veroorzaken krijgt de 

speler de algemene straf.
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Bal spelen in een bunker – Regel 12.2



• Vrij uitwijken

• Dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken en

uitwijkgebied moeten in de bunker zijn

• Uitwijken met één strafslag
➢Droppen buiten de bunker

➢Achteruit-op-de-lijn uitwijken.
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Tijdelijk water in de bunker – Regel 16.1c
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Strafgebieden



• Losse natuurlijke voorwerpen mogen aangeraakt en 

bewogen worden

• Grounden : Club mag op de 

grond gezet worden

• Zelfde acties zijn toegestaan 

zoals in het algemeen gebied.
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Strafgebieden – Regel 17 



• Deze Regel is alleen van toepassing indien de bal zich in een strafgebied 

bevindt

• Moet zeker of praktisch zeker (95%) zijn.

• 3 Uitwijkmogelijkheden (met één strafslag):
➢Slag-en-afstand: Speler heeft de optie om terug te gaan naar waar 

hij/zij voor het laatst heeft gespeeld (slag-en-afstand - regel 14.6) - punt (1)

➢Achteruit-op-de-lijn: speler moet een referentiepunt (2) op de lijn kiezen en de bal 

binnen een clublengte van dat punt droppen

➢Lateraal uitwijken (enkel bij rood) : Speler moet een bal droppen binnen 2 clublengtes 

van punt X – punt (3)
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Uitwijken voor een bal in een strafgebied – Regel 17.1d
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Op de 
Putting 
Green



•Bal mag opgenomen en gereinigd worden

•Bal moet gemerkt worden vooraleer 

opgenomen te worden

•Bal moet teruggeplaatst worden op de 

oorspronkelijke ligplaats.
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Putting Green: Bal merken, opnemen en reinigen
Regel 13.1b



• Verwijderen van zand en losse aarde

• Pitchmarks, spikemarks, krassen of inkervingen

veroorzaakt door uitrusting of vlaggenstok

• Oude holepluggen, plugs van graszoden, 

beschadiging door onderhoudsgereedschap of voertuigen

• Sporen van dieren of hoefinslagen

• Ingebedde voorwerpen, bv. stenen, eikels,… .
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Verbeteringen toegestaan op de putting green
Regel 13.1c



• Verluchtingsgaten en groeven van verticuteren

• Irrigatie, regen of andere natuurkrachten

• Natuurlijke onvolkomenheden (onkruid, kale of droge 

plekken, ongelijkmatige groei) 

• Natuurlijke slijtage van de hole.
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Is geen schade aan de putting green – Regel 13.1c
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Verkeerde
Green



• Er moet worden uitgeweken voor ligging, swing of stand

• Referentiepunt = dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken

• Eén clublengte
➢In hetzelfde gebied waar de originele bal lag

➢Niet dichter bij de hole dan het referentiepunt

➢Volledige uitwijking.
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Verkeerde green – Regel 13.1f
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A
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De 
Vlaggenstok



• Mag verwijderd worden of in de hole blijven 

zitten

• Vanaf elke willekeurige plaats

• Beslissing moet genomen worden vóór de slag 

gedaan wordt

• Geen straf als de vlaggenstok geraakt wordt
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Vlaggenstok – Regel 13.2




