


Golf regels 2019
Westgolf  10/02/2019

Voornaamste regelwijzigingen        
vanaf 1 januari 2019



De nieuwe golfregels:

 Zijn eenvoudiger te begrijpen en toepasbaar voor alle spelers.

 Zijn eerlijk, consistent en eenvoudiger.

 Hebben dezelfde toepassing voor alle vergelijkbare situaties.

 Leiden tot meer snelheid van het golfspel. 

 Regels moeten overal toepasbaar zijn.



Nieuwe benamingen op De Baan

 De 5 gebieden van de baan

Algemeengebied: het gebied van de baan dat de hele baan omvat

behalve de onderstaande gebieden.

Afslaggebied : het gebied waar je moet starten om af te slaan van de

hole die je gaat spelen. Het gebied is een rechthoek van twee clublengtes.

Bunkers : een voor gemaakt gebied met los zand, dat vaak een kuil is

waaruit het gras is verwijderd of aarde is verwijderd.

Strafgebieden of Penalty areas :Dat kunnen zijn waterhindernissen

of andere gebieden (bos, struikgewas, enz.) op de baan waar je kan verder
spelen na het nemen van strafslag.

Green : Het gebied dat je aan het spelen bent op de hole dat speciaal is

kort gemaaid om uit te holen (putting)





Afslaggebied : het gebied waar je moet 

starten om af te slaan van de hole die je 

gaat spelen. Het gebied is een rechthoek van 

twee clublengtes.



Geen straf, maar…………..

Je tegen speler mag de slag annuleren

 Dat moet onmiddellijk gedaan worden en vooraleer een andere speler een slag doet.

 Annulering kan niet ingetrokken worden. 

 Als de slag geannuleerd is, moet de speler een andere bal uit het juiste afslaggebied spelen; 
het is nog steeds zijn beurt om te spelen

• Als de slag niet geannuleerd is, telt de slag en wordt de bal gespeeld zoals hij ligt
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Bal spelen van buiten of van verkeerde
afslaggebied

In Matchplay   Regel 6.1b(1) 



Twee strafslagen

Fout moet hersteld worden door vanuit het juiste afslaggebied te spelen

Slagen die gedaan zijn vóór het herstellen tellen niet mee

 Indien de fout niet hersteld wordt = diskwalificatie.
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Bal spelen van buiten of van verkeerde
afslaggebied

In Stroke Play Regel 6.1b(2)



Penalty area’s : Strafgebieden dat 

kunnen zijn waterhindernissen of andere 

gebieden (bos, struikgewas, woestijn, enz.) 

op de baan waar je kan verder spelen na het 

nemen van strafslag.

Film regels\Procedure ontwijken van een strafgebied

Film regels/Procedure ontwijken van een hindernis.mp4


Bunkers : een voor gemaakt gebied met los 

zand, dat vaak een kuil is waaruit het gras is 

verwijderd of aarde is verwijderd. 



Green : Het gebied dat je aan het spelen 

bent op de hole dat speciaal is kort gemaaid 

gras om uit te holen (putting) 

 Bal mag opgenomen en gereinigd worden

 Bal moet gemerkt worden voor of achter de bal 
vooraleer opgenomen te worden

 Bal moet teruggeplaatst worden op de 
oorspronkelijke ligplaats.



Belangrijkste nieuwe regels vanaf 1 januari 

2019 op een rij
 Droppen vanaf kniehoogte (niet van schouderhoogte).

 De dropzone mag je meten met de langste club in je tas (maar het mag niet

je putter zijn).

 Je moet droppen in de dropzone (de bal moet landen in de zone) en je moet

spelen vanuit de dropzone.

 Als je in een rechte lijn naar achteren dropt, mag je de bal niet dichter bij de

hole droppen dan het referentiepunt (markeer altijd het referentiepunt).

 Tijd om te zoeken is maximaal 3 minuten (niet 5 minuten).

 Als je per ongeluk je bal beweegt bij het zoeken, plaats de bal dan terug

zonder strafslag.

 Er is geen straf bij een double hit, als je de bal per ongeluk twee of meer

keer raakt telt het als één slag.

 Er is geen straf als je bal per ongeluk jou of je equipment raakt.

 Er is geen straf als je bal bij een put vanaf de green de vlaggenstok raakt.

 Schade op de greens van spikemarks, schoenen of dieren mag gerepareerd

worden.



 Als de bal op de green gemarkeerd, opgetild en teruggeplaatst is en dan door de wind beweegt,
plaats de bal zonder straf terug op de oorspronkelijke plaats.

 Strafgebieden ('Hindernissen’) ( is de nieuwe term voor waterhindernissen; je mag daarin zonder
straf losse natuurlijke voorwerpen (zoals een takje) weghalen, je club grounden en oefenswings
maken - net als op de fairway of in de rough.

 Je mag een hindernis ontwijken (droppen met straf) als je minstens 95 procent zeker bent dat de
bal in het strafgebied (de hindernis is.

 Er zijn drie opties om een strafgebied (‘hindernis’) te ontwijken met één strafslag: slag en afstand
(terug naar de plaats van de vorige slag); in een rechte lijn naar achteren of zijwaarts ontwijken.
Bij het zijwaarts ontwijken van een strafgebied (rode hindernis) mag men niet meer aan de
‘overkant’ droppen.

 Je mag in bunkers losse natuurlijke voorwerpen zoals een takje weghalen.

 Je mag in bunkers niet het zand vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de backswing van je
slag of bij een oefenswing.

 Je mag in bunkers niet het zand testen.

 Je mag zonder straf droppen als je bal ingebed is op de fairway of in de rough.

 Bij een onspeelbare bal in een bunker is er een extra optie: de bal onspeelbaar verklaren en de bal
met twee strafslagen droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar achteren.

 Je caddie of partner (in een foursome of fourball) mag niet recht achter je staan als je je stand
inneemt.

 Het wordt aanbevolen dat je over het voorbereiden en uitvoeren van een slag niet langer doet dan
40 seconden (in het algemeen kan nog sneller gespeeld worden) en Ready Golf wordt aangemoedigd.

 Er is geen straf voor het aanraken van de green.

 Er is geen 'meldingsplicht' als je een bal wil identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is, maar
de bal moet wel worden gemarkeerd.

 Banen kunnen een local rule laten gelden die toestaat dat je een bal dropt, met bijtelling van twee
strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt.

https://www.golf.nl/zelf-golfen/meer-en-beter-golf/regels-en-handicap/ready-golf


Droppen vanaf kniehoogte (niet van 

schouderhoogte

 In de nieuwe regels droppen we van kniehoogte - en niet
lager of hoger dan kniehoogte.

 Als de bal in de toekomst vanaf kniehoogte wordt
gedropt, zo menen de regel instanties, dan leidt dit tot
'meer consistentie en eenvoud in het dropproces’

 Film regels\Nieuwe procedure droppen van een bal.mp4

Film regels/Nieuwe procedure droppen van een bal.mp4


De dropzone mag je meten met de langste 

club in je tas (maar het mag niet je putter 

zijn

 Vanaf 1 januari 2019 moet je droppen in een Uitwijkgebied
(reliëf area een gedefinieerde dropzone) die je moet bepalen
met de langste club in je tas behalve de putter.

 Afhankelijk van de situatie mag je droppen in een uitwijkgebied
(reliëf area) die één of twee stoklengtes groot is.

 In de video hieronder wordt uitgelegd hoe je de relief
area/dropzone meet.

 Film regels\Bepalen van de dropzone.mp4

Film regels/Bepalen van de dropzone.mp4


Je moet droppen in de dropzone (de bal moet 

landen in de zone) en je moet spelen vanuit 

de dropzone

 In de nieuwe regels droppen we dus van kniehoogte - en niet lager of
hoger dan kniehoogte.

 Daarbij stuitert of rolt de bal vaak weg, wat weer tot allerlei nieuwe
regelsituaties leidt. Als de bal in de toekomst vanaf kniehoogte wordt
gedropt, zo menen de regelinstanties, dan leidt dit tot 'meer
consistentie en eenvoud in het dropproces' nu een zekere
toevalligheid blijft bestaan waar de bal eindigt na een drop blijft
liggen.)



Als je in een rechte lijn naar achteren dropt, 

mag je de bal niet dichter bij de hole 

droppen dan het referentiepunt (markeer 

altijd het referentiepunt)

 De bal moet in de Uitwijkgebied
(reliëf area) gedropt worden en daar
tot stilstand komen. Als de bal tot
stilstand komt buiten het
uitwijkgebied, moet de speler opnieuw
droppen. Als de bal bij de tweede drop
weer buiten het uitwijkgebied rolt,
dan mag de bal geplaatst worden
waar hij bij de tweede drop de grond
raakte.



Tijd om te zoeken naar je bal is nu maximaal 

3 minuten (niet 5 minuten).

 De tijd voor het zoeken naar een bal wordt teruggebracht van vijf
naar drie minuten. (Dit is een van de maatregelen om het speltempo
te verhogen.

 De R&A en USGA moedigen ook 'Ready golf' aan en bevelen dat een
speler niet langer dan 40 seconden doet over een slag.



Als je per ongeluk je bal beweegt bij het 

zoeken, plaats de bal dan terug zonder 

strafslag.

 In de nieuwe regels zal er geen straf meer zijn voor het per ongeluk
bewegen van een bal op de green of bij het zoeken naar een bal. Er
volgt alleen straf als het ‘vrijwel zeker’ is dat de beweging met opzet
door de speler veroorzaakt werd.

 Film: bewogen bal tijdens het zoeken

Film regels/Bewogen bal tijdens zoeken.mp4


Er is geen straf bij een double hit, als je de 

bal per ongeluk twee of meer keer raakt telt 

het als één slag.

 Er is bij een double hit niet langer meer sprake van één strafslag.

 Een double hit betekent dat je de bal bij één swingslag twee of meer 
dan twee keer raakt.



Er is geen straf als je bal per ongeluk jou of 

je equipment of de medespeler raakt.

 Dit is nu zonder strafslag

 De bal moet je wel spelen 

waar hij ligt na het raken 



Er is geen straf als je bal bij een put vanaf 

de green de vlaggenstok raakt.

 Er zal geen straf meer zijn als de bal vanaf de green tegen een
onbewaakte vlaggenstok wordt geput. De spelers mogen putten met de
vlag in de hole of uit de hole. (Volgens de huidige regels krijg je twee
strafslagen als je de vlag in de hole raakt bij een put vanaf de green.

 Bij het laten staan van de vlag is de hole
uitgehold als de bal zich binnen de rand van de
hole bevindt. Als de bal dan in de hole valt,
wordt de speler geacht te hebben uitgehold met
zijn laatste slag.



Schade op de greens van spikemarks, 

schoenen of dieren mag gerepareerd worden.

 Ook 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,… .

Film regels/Schade op de green herstellen.mp4


Er moet worden uitgeweken voor ligging van de bal op de verkeerde green.

Referentiepunt bepalen (P1) = dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken en om de swing te kunnen
uitvoeren

Hoe gaan we te werk

 Bepaal het referentie punt (P1) in het algemeen gebied
 Niet dichter bij de hole die je moet spelen
 Referentiepunt eén clublengte opzij en naar achter
 Dit is het volledige uitwijkgebied zonder strafslag.
 Drop nu een bal van kniehoogte in het uitwijkgebied
 Je voeten mogen hierbij NIET op de green staan.
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Verkeerde green – Regel 13.1f

Deze procedure is ook geldig voor abnormale baan omstandigheden en vaste obstakels



Als je de bal op de green per ongeluk 

beweegt, plaats de bal dan zonder straf 

terug.
 Bij het voorbereiden van een oefenput 

 Bij het terugplaatsen van de bal.

 Bij het terugplaatsen van uw marker voor of achter 



Film regels\Bewogen bal op de green.mp4

Film regels/Bewogen bal op de green.mp4


Als de bal op de green gemarkeerd, opgetild 

en teruggeplaatst is en dan door de wind 

beweegt, plaats de bal zonder straf terug op 

de oorspronkelijke plaats.

 In de nieuwe regels zal er geen straf meer zijn voor het per ongeluk
bewegen van een bal op de green of bij het zoeken naar een bal. Er
volgt alleen straf als het ‘vrijwel zeker’ is dat de beweging met opzet
door de speler veroorzaakt werd.

 Film regels\Terugplaatsen van bewogen bal op de green.

Film regels/Terugplaatsen van bewogen bal op de green.mp4


Strafgebieden is de nieuwe term voor water 

hindernissen en andere delen op de baan.

 Waterhindernissen in de nieuwe regels ‘Strafgebieden ‘(penalty
area's in het Engels) en zullen niet alleen uit water bestaan maar
mogen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke
zijn. Deze gebieden mogen dus gemarkeerd gaan worden met rode
of gele paaltjes en dat geeft spelers de mogelijkheid om bij een bal in
een strafgebied een drop te nemen (met 1 strafslag).

 je mag daarin zonder straf losse natuurlijke voorwerpen (zoals een
takje) weghalen, je club grounden en oefenswings maken - net als op
de fairway of in de rough



Je mag een Strafgebied ontwijken (droppen 

met 1 strafslag) als je minstens 95 procent 

zeker bent dat de bal in de hindernis is.

 Als een bal in een strafgebied ligt mag je hem spelen zoals hij ligt of
kiezen voor een drop met bijtelling van één strafslag.

 Bij het ontwijken van een Strafgebied in 2019 zijn er altijd twee opties:

 Een bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een
drop met bijtelling van één strafslag).

 Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één
strafslag.

 Film regels\Procedure ontwijken van een hindernis

Film regels/Procedure ontwijken van een hindernis.mp4


Er zijn drie opties om een ‘Strafgebied’ te 

ontwijken met één strafslag: slag en afstand 

(terug naar de plaats van de vorige slag); in 

een rechte lijn naar achteren of zijwaarts 

ontwijken. 

 Als je bal in een rode Strafgebied is geëindigd, is er nog een derde
optie: de hindernis zijwaarts ontwijken met bijtelling van één
strafslag.

 Bij het zijwaarts ontwijken van een rode Strafgebied mag men niet
meer aan de ‘overkant’ droppen Hoe dat moet wordt uitgelegd
in deze video:

Film regels\Zijwaarts ontwijken van een rode hindernis.mp4

Film regels/Zijwaarts ontwijken van een rode hindernis.mp4


Je mag in bunkers losse natuurlijke 

voorwerpen zoals een takje weghalen.

 Soepeler regels in de bunkers

 Je mag losse natuurlijke voorwerpen in de bunker bewegen of
verwijderen en je mag ook het zand aanraken met je club of hand.

 Maar je mag per 1 januari 2019 in een bunker nog steeds niet
'grounden' in de directe buurt van je bal.

 En als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal
beweegt krijg je daar wel één strafslag voor.

https://www.golf.nl/zelf-golfen/meer-en-beter-golf/regels-en-handicap/regels-vanaf-2019/losse-natuurlijke-voorwerpen-bunker


Je mag in bunkers niet het zand vlak voor of 

achter je bal aanraken, ook niet in de 

backswing van je slag of bij een oefenswing

 Je mag in bunkers niet het zand
testen.

 Er komt ook een extra optie als je bal
onspeelbaar in een bunker ligt: je mag
de bal dan met bijtelling van twee
strafslagen buiten de bunker spelen.



Bij een onspeelbare bal in een bunker is er een 

extra optie: de bal onspeelbaar verklaren en de 

bal met twee strafslagen droppen buiten de 

bunker in een rechte lijn naar achteren.

Film regels\Onspeelbare 
bal in de bunker.mp4

Film regels/Onspeelbare bal in de bunker.mp4


Je mag zonder straf droppen als je bal 

ingebed is op de fairway of in de rough.

 In 2019 mag een bal die ingebed is in de “Algemeen gebied “
(vroeger "door de baan") zonder straf gedropt worden, behalve als
de bal in zand is ingebed (Bunker).



Je caddie of partner (in een foursome of 

fourball) mag niet recht achter je staan als je 

je stand inneemt.

 Het is niet toegestaan dat je caddie de bal gaat oplijnen,

 Caddie staat achter de speellijn speler

Film regels/Caddie staat achter de speellijn speler.mp4


Het wordt aanbevolen dat je over het 

voorbereiden en uitvoeren van een slag niet 

langer doet dan 40 seconden (in het 

algemeen kan nog sneller gespeeld worden) 

en Ready Golf wordt aangemoedigd.

 Ready Golf is vlot golf.

 De snelheid van het spel op een baan of in een wedstrijd is soms zo
traag dat golfers het plezier in de sport verliezen. 9-Holes ronden die
drie uur duren terwijl het ook in twee uur kan.

 Ready Golf zal een prettig speltempo van een team bevorderen.

 Ready golf betekent dat je speelt zodra het kan mits het veilig is -
ook al is het nog niet jouw beurt. Te volgen 16 Ready golf-tips
worden uitgelegd in het behalen van GBV.

https://www.golf.nl/zelf-golfen/meer-en-beter-golf/regels-en-handicap/ready-golf


Dit zijn enkel Ready to Golf tips:  



Er is geen straf voor het aanraken van 

de green

 Alles mag verwijderd en hersteld worden op de green zonder straf.

 Spikemarks repareren

 Je mag per 1 januari op de green schade van schoenen en dieren en 
andere schade repareren, zonder straf.

 Film regels\Aanraken van de speellijn op de green.mp4

Film regels/Aanraken van de speellijn op de green.mp4


Er is geen 'meldingsplicht' als je een bal wil 

identificeren of wil bekijken of hij 

beschadigd is, maar de bal moet wel worden 

gemarkeerd.

 Er zal vanaf 2019 geen 'meldingsplicht' meer zijn als je een bal wil
identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is, maar de bal moet wel
worden gemarkeerd.

 Bal markeren en dan opnemen of draaien tot je de markering van je bal
ziet.

 Niet meer schoonmaken dan noodzakelijk om te identificeren.

 Terugplaatsen op de oorspronkelijk plek die je hebt gemarkeerd met
een Tee,

 Film regels\Bal identificeren zonder te melden

Film regels/Bal identificeren zonder te melden.mp4


Banen kunnen een local rule laten gelden die 

toestaat dat je een bal dropt, met bijtelling 

van twee strafslagen, in de buurt van de 

plaats waar de bal verloren is of out of 

bounds is geraakt.

 Dit zijn Local rules voor een verloren bal of out of bounds

 Golfbanen en wedstrijdcommissies kunnen per 1 januari 2019 een
plaatselijke regel laten gelden die toestaat dat een speler een bal
dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats
waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt.

 'Including the nearest fairway area', zeggen de regelinstanties:
dat betekent dat je mag 'cirkelen' en de bal mag droppen op kort
gemaaid gras in de buurt van waar hij verloren of out of bounds is

 Als de bal in zo'n gebied eindigt kun je met een drop en 2 strafslagen
het spel vervolgen.



Einde van de presentatie 

Of toch nog niet ???  



Golfregelkwis



Hole 1

 Je bal ligt op de putting green van hole 1 en, om tijd te besparen, laat 
je de vlaggenstok in de hole. Na de slag met je putter raakt je bal de 
vlaggenstok en komt op 1m van de hole tot stilstand. Wat is de ruling?

 Wat is de ruling?

A. Je krijgt twee strafslagen en speelt de bal zoals hij ligt

B. Er is geen straf maar je moet de slag annuleren en de bal opnieuw spelen

C. Er is geen straf en je speelt de bal zoals hij ligt



Hole 2

 Na je afslag komt je bal tot stilstand in een strafgebied. Je doet
twee oefenslagen waarbij je telkens de grond raakt en bij het 
adresseren zet je de club op de grond.  

 Wat is de ruling?

A. Er is geen straf

B. Je krijgt twee strafslagen

C. Je krijgt vier strafslagen



Hole 3

 Je bal komt tot stilstand in een moeilijke ligging in een bunker en
je beslist om je bal als onbespeelbaar te behandelen. Je beslist
om je bal buiten de bunker te droppen. 

 Wat is de ruling?

A. Je mag twee clublengtes meten aan de zijkant van de bunker

B. Je mag de bal achteruit-op-de-lijn droppen buiten de bunker

C. De bal mag niet buiten de bunker gedropt worden



Hole 4

 In strokeplay, op de afslag van hole 4 speel je je bal van voor de 
tee merken. Je herstelt je fout en speelt een andere bal, deze
keer van binnen het afslaggebied. 

 Wat is de ruling?

A. Je krijgt 2 strafslagen

B. Er is geen straf omdat je vanuit het afslaggebied gespeeld hebt

C. Je wordt gediskwalificeerd



Hole 5

 Je derde slag op hole 5 komt tot stilstand in het hoge gras. Je 
vindt een bal maar kan niet zien of het jouw bal is. Zonder de 
ligging van je bal te markeren neem je hem op om hem te
identificeren en je plaatst de bal terug. 

 Wat is de ruling?

A. Er is geen straf

B. Je krijgt één strafslag

C. Je krijgt de algemene straf



Bedankt voor je aandacht 


