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Regelbrief 8 - Green 
 
G1. Vlag mag in de hole blijven  
Je krijgt geen straf als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt. De 
spelers mogen putten met de vlag in de hole of uit de hole. Indien de bal bij het putten de 
weggenomen vlaggenstok raakt: twee strafslagen of verlies van de hole bij matchplay. 
 

 

https://youtu.be/cpDfL_3KHY0?t=5 
 
Filmpje: 
Raken van vlaggenstok in de hole.  
Vlaggenstok mag blijven staan 

 
 

G2. Repareren schade op de green 
Je mag op de green repareren zonder straf: 

• pitchmarks en spikemarks 

• sporen en schade van dieren 

• oude hole pluggen en naden van graszoden 

• Ingebedde voorwerpen verwijderen en marks repareren 
Niet repareren: gaten en groeven als gevolg van activiteiten greenkeeper en kale plekken. 
 

 

https://youtu.be/O-T20PtYaGw?t=5 
 
 
Filmpje: 
Schade op de green herstellen 

 
 

G3. Verkeerde green 
• Verplicht om te ontwijken als je belemmering hebt voor je stand, swing of ligging van de bal. 

• Ontwijken conform procedure ABO (Abnormale Baan Omstandigheden). Dus verplicht 
droppen zonder straf en drop zone en stand liggen geheel buiten de green. 

 

G4. Aanraken van speellijn op de green 
Op de green mag jij of je caddy je speellijn aanraken met je hand, vlaggenstok of equipment. 
 

 

https://youtu.be/XguiJUPolcE?t=5 
 
Filmpje: 
Aanraken van de speellijn op de green 
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G5. Per ongeluk bewegen van de bal op de green: geen straf 
Er is geen straf voor het per ongeluk bewegen van de bal op de green met hand, voet, marker of 

putter.  
 

 

https://youtu.be/25l-T7ifbFI?t=4 
 
Filmpje: 
Bewogen bal op de green: zonder straf terugplaatsen 

 

G6. Bal beweegt uit zichzelf op de green  
Als de bal op de green uit zichzelf beweegt (bijv. door de wind) vóórdat je de bal hebt gemarkeerd en 
opgenomen, moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt. Indien dit gebeurt ná het opnemen en 
terugleggen, dan weer terugplaatsen waar hij lag. 

 

 

https://youtu.be/e98n6Jiugak?t=6 
 
Filmpje: 
Terugplaatsen van bewogen bal op green 
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