
Van de Regel- en Handicapcommissie, december 2018 

 

Regelbrief 1 
 
Per 1 januari 2019 gaan de golfregels wereldwijd aanmerkelijk veranderen. De belangrijkste 
reden voor deze verandering is de wens om het spel sneller te maken. Maar ook bleken 
sommige regels in de praktijk onduidelijk of onlogisch. Verder heeft men deze grote wijziging 
aangegrepen om het aantal regels drastisch te verminderen. Het regelboekje is dan ook veel 
dunner geworden. Het gaat om zo’n 60 wijzigingen waarvan er 25 in de golfpraktijk het 
meest voorkomen. 
 
De NGF en de Internationale golforganisaties R&A en USGA hebben zich het afgelopen half 
jaar ingespannen om alle wijzigingen zo goed mogelijk in tekst en beeld te communiceren. 
De Regel- en Handicapcommissie is eind november 2018 met een aantal 
regelcommissarissen naar een NGF-seminar geweest waar de wijzigingen werden toegelicht 
en gedemonstreerd. Ook hebben we het materiaal bestudeerd dat door de NGF op internet 
is gepubliceerd en op de website golf.nl te vinden is.  
 
Omdat het om zo’n groot aantal wijzigingen gaat hebben wij als commissie ervoor gekozen 
om niet alle wijzigingen in één keer te communiceren, maar dit te spreiden in de tijd. En we 
kiezen niet één manier om je op de hoogte te brengen, maar meerdere. Zodat de kans 
groter is dat de wijzigingen bij jou terecht komen en dat je ze onthoudt.  
 
Wat gaan we voor jullie doen? 
We gaan de komende weken een aantal Regelbrieven versturen met telkens de uitleg over 
een handvol wijzigingen. Deze uitleg gaat vergezeld van plaatjes en korte filmpjes. Verder 
organiseren wij in februari en maart (zie Vademecum 2019) een aantal regelavonden waar 
we doormiddel van gesimuleerde spelscenes beeldend en interactief de regels zullen 
uitleggen. De laatste regelavond in maart is specifiek bedoeld voor de NGF-
competitiespelers. Ook gaan de regelcommissarissen Ad de Ruiter en Gert Kromdijk op 
enkele herenmiddagen en damesochtenden de nieuwe regels uitleggen. En het bestuur 
heeft voor ieder lid een nieuw regelboekje besteld. Deze boekjes zullen in februari worden 
geleverd.  
 
Omdat je natuurlijk nieuwsgierig bent naar de wijzigingen en op 1 januari de belangrijkste 
direct wilt toepassen vind je hieronder 2 pagina’s met een overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen, zowel in tekst als in plaatjes. Je kunt ook kijken op de website golf.nl/regels. 
 
Mocht je vragen hebben, stuur dan een e-mail naar ad@bontje.nl. 
 
De Regel- en handicapcommissie 
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Voornaamste regel veranderingen 
 
Zoeken 

• Na 3 minuten zoeken is de bal verloren 

• Wanneer de bal beweegt bij voorzichtig zoeken: Geen straf en bal terugplaatsen 
waar men denkt dat deze lag 

 
Droppen 

• De bal moet van kniehoogte gedropt worden 

• Kniehoogte is de hoogte van knie als speler rechtop staat 

• Er is altijd sprake van een dropzone en iedere dropzone heeft een referentiepunt 

• Dropzone afmeten met de langste club in tas behalve putter 

• De bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen 

• Mislukt ook 2e drop; dan plaatsen 
 
Bal bewogen op de green 

• Uit zichzelf: 
o Al opgenomen geweest: terugplaatsen 
o Vóór markeren en opnemen: spelen waar deze komt te liggen 

• Per ongeluk bewogen: 
o Terugplaatsen zonder straf 

 
Bunker 

• Losse natuurlijk voorwerpen mogen verwijderd worden 

• Bij onspeelbare bal met 2 strafslagen achter de bunker droppen 
 
Hindernis – Penalty area 

• Je mag grounden en oefenswings maken 

• Je mag losse natuurlijke voorwerpen wegnemen 

• Je mag de grond aanraken met een club in een hindernis 
 
Green 

• Andere dingen dan pitchmarks, zoals spikemarks, mogen gerepareerd worden 

• De vlag mag in de hole blijven staan. De bal mag na de putt de onbewaakte 
vlaggenstok in de hole raken 

 
Ingebedde bal 

• Overal op de baan gratis te ontwijken, behalve in zand 
 
Andere bal bij droppen 

• Als je gaat droppen, mag je altijd een andere bal droppen 
 
Overig 

• Bal meerdere keren raken tijdens één slag: telt als één slag 

• Bal raakt iets of iemand na slag: geen straf 
 



 
 


