
Regelbrief 4 – Speelsnelheid - zoeken - bewogen bal - 
melden 
 
A1. Ready Golf 
De term Ready Golf staat voor een reeks van begrippen, adviezen en soms regels die zijn 
geformuleerd om het speltempo te verhogen. De R&A, USGA en NGF moedigen 'Ready golf' krachtig 
aan. Voorbeelden van Ready Golf zijn: 

• Speler doet maximaal 40 sec over een slag (staan en slaan). 

• Maximaal 3 minuten zoeken naar de bal 

• Niet de speler met de eer, maar degene die het snelst klaarstaat slaat af 

• Spelers met een kortere slaglengte slaan eerst af 

• Eerst eigen bal slaan, dan pas helpen zoeken 

• Degene die het eerste klaarstaat putt.  

• Korte putt meteen uitholen en niet eerst marken 

• Provisionele bal slaan 
 

A2. Zoeken naar een bal. Maximaal 3 minuten. 
De maximale tijd voor het zoeken naar een bal is drie minuten.   

 
A3. Per ongeluk bewegen van de bal bij zoeken: Geen straf 
Er is geen straf voor het per ongeluk bewegen van een bal bij het zoeken, mits de bal correct wordt 
teruggelegd. Er volgt alleen straf als het ‘vrijwel zeker’ is dat de beweging met opzet door de speler 
veroorzaakt werd. 
 

 

https://youtu.be/Qq8gVvVtunI?t=5 
 
Filmpje: 
Bewogen bal tijdens het zoeken 
Terugplaatsen zonder straf 

 

A4. Bewogen bal 
Indien duidelijk is dat de bal met 95% zekerheid door een actie van jou is bewogen geldt een strafslag. 
Dit geldt niet wanneer de bal op de green ligt en bij het zoeken. 
Als duidelijk is dat jij niet de oorzaak bent van de beweging volgt geen straf. In alle gevallen de bal 
terugleggen. 
 

 

https://youtu.be/N8q80AqYUaM?t=5 
 
Filmpje: 
Oorzaak bewogen bal bepalen 

 

A5. Bal identificeren: Geen meldingsplicht 
• Niet nodig om identificeren te melden aan je marker of opponent 

• Ligplaats bal markeren, daarna bal opnemen (of draaien) 

• Opnemen zonder markeren: 1 strafslag 

• Niet méér schoonmaken dan nodig 

• Bal terugplaatsen op oorspronkelijke plek 
 

 

https://youtu.be/Mnmz4qfI9H4?t=5 
 
Filmpje: 
Bal identificeren zonder te melden, wel markeren 
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