DE BELANGRIJKSTE REGELVERANDERINGEN 2019
Per 01 januari 2019 zijn de golfregels gemoderniseerd. Hierbij hebben de internationale golfregelorganen (R&A en de
USGA) de volgende doelstellingen nagestreefd: De golfregels…
•
•
•
•

zijn eenvoudiger te begrijpen en toepasbaar voor alle spelers;
zijn eerlijk, consistent en eenvoudig;
hebben dezelfde toepassing voor alle vergelijkbare situaties;
leiden tot meer snelheid van het spel.

De NGF heeft filmpjes online gezet om je met de nieuwe regels te helpen. Via deze nieuwsbrief heb je het overzicht van
de belangrijkste regelveranderingen met de links naar de NGF regelfilmpjes.
Namens de Princenbosch Referee’s wensen we je veel golfplezier in 2019!

Enno Weinberg, Frank Wouters, Henk van den Berg,
Paul Heger (VZ), Peter van Pelt, Pollie van Denderen, Simon Prins

DROPPEN
Nieuwe procedure voor het droppen van een bal
Deze vergroot de kans dat je maar 1x hoeft te droppen:
•
•
•
•

Houd de bal op kniehoogte en laat de bal los zodat deze recht naar beneden valt;
Zorg dat je bal tot stilstand komt in de dropzone;
Gooi, rol of spin de bal niet;
Zorg dat de bal jezelf niet raakt terwijl deze valt;

Bepalen van de dropzone
• Een stoklengte is de lengte van de langste club uit je golftas, behalve de putter;
• Bepaal altijd het referentiepunt (kies een punt op de lijn) van waaruit je je dropzone
bepaald;
• De grootte van de dropzone wordt door de speler ingeschat of gemeten;
• De dropzone is 1 of 2 stoklengtes links EN rechts van het referentiepunt, niet dichter
bij de hole.

Locatie van een gedropte bal
•
•
•
•

Drop met of zonder straf in de gedefinieerde dropzone;
De bal moet landen en tot stilstand komen in de dropzone;
Komt de bal niet in de dropzone tot stilstand, drop dan een 2de keer;
Komt de bal de 2de keer ook niet tot stilstand, plaats dan een bal waar de bal met de
2de drop het eerst de grond raakte.

BEWOGEN BAL
Bewogen bal tijdens zoeken
• Geen straf wanneer de bal per ongeluk wordt bewogen bij het zoeken;
• Indien de bal wordt bewogen bij het zoeken, wordt deze zonder straf teruggeplaatst
op zijn oorspronkelijke plek;
• Indien oorspronkelijke plaats niet exact bekend is, maak dan een schatting en plaats
de bal terug.

Oorzaak bewogen bal bepalen
• Het bewegen van de bal is jou alleen te verwijten als het vrijwel zeker is (95%) dat jij
de beweging hebt veroorzaakt;
• In het algemeen gebied (dus niet op de green), krijg je 1 strafslag als je zeker weet
dat de bal bewoog door jouw actie en plaats je de bal terug;
• Beweegt de bal zonder jouw toedoen (bijvoorbeeld wind of zwaartekracht) dan speel
je van de nieuwe plaats.

Bewogen bal op de green
• Geen straf voor het per ongeluk bewegen van de bal op de green. Bijvoorbeeld als je
de bal beweegt bij het maken van een oefenswing of bij het voorbereiden van je
slag, de balmerker op je bal laat vallen, met je voet of je balmerker beweegt;
• Er volgt geen straf en je plaatst de bal terug op de oorspronkelijke plaats.

Terugplaatsen van bewogen bal op de green
• Als de bal bij het merken, opnemen of terugplaatsen, om welke reden dan ook
beweegt; plaats de bal altijd terug op de oorspronkelijke plek;
• Indien je de exacte plek niet weet, schat deze zou nauwkeurig mogelijk in en plaats
de bal daar terug;
• Er volgt geen straf bij een per ongeluk bewogen bal op de green.

OP DE GREEN
Raken van de vlaggenstok op de green
• Er volgt geen straf als je de vlaggenstok raakt van buiten of vanaf de green;
• Je mag de vlag dus in de hole laten staan om tijd te besparen, of omdat het je helpt;
• Als je bal per ongeluk een uitgenomen vlaggenstok raakt volgt ook geen straf.

Schade op de green herstellen
• Naast pitchmarks en oude holepluggen mag je bijna alle schade aan de green
repareren: spikemarks en andere schade door schoenen, schade veroorzaakt door
dieren en schade veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden;
• Het verbeteren van je speellijn mag uiteraard niet.

Aanraken van de speellijn op de green
• Er volgt geen straf indien je caddie of partner de green aanraakt met zijn putter of de
vlaggenstok om je te laten weten waarop je zou moeten richten of hoe je put zal
breken.

Caddie pakt de bal op van de green
• Jouw caddie mag je bal oppakken, markeren en schoonmaken zonder jouw
toestemming;
• Terugplaatsen mag door jouzelf of je caddie worden gedaan.

HINDERNISSEN
Aan te wijzen hindernisgebieden
• Hindernissen (penalty areas) zijn gemarkeerd met rode en gele palen bestaan niet
alleen uit water maar kunnen ook gebieden met dichte begroeiing, e.d. zijn;
• Als een bal in een hindernis ligt mag je hem spelen zoals hij ligt of ontwijken door
een drop met bijtelling van 1 strafslag. Bij het droppen heb je de opties: a) een bal
spelen vanaf de oorspronkelijke plaats, b) een bal droppen in een rechte lijn naar
achter, of alleen bij rode palen: c) de hindernis zijwaarts ontwijken.

Hindernis ontwijken in een rechte lijn naar achteren (1 strafslag)
• Schat in op welk punt de bal de grens van de hindernis kruiste en trek een lijn vanaf
de vlag via dit punt;
• Ga zover naar achter als je wilt en kies een punt op deze lijn;
• Meet of schat de dropzone door vanaf dit punt binnen 1 stoklengte te droppen;
• De bal moet landen en tot stilstand komen in de dropzone.

Zijwaarts ontwijken van een rode hindernis (1 strafslag)
• Schat in op welk punt de bal de grens van de hindernis kruiste toen hij erin ging;
• Meet of schat de dropzone van 2 stoklengten buiten de hindernis en niet dichter bij
de hole;
• De bal moet landen en tot stilstand komen in de dropzone.

Aanraken van losse natuurlijke voorwerpen in de hindernis
• In de hindernissen gelden dezelfde regels als wanneer je een bal speelt uit het
algemeen gebied en wordt het bewegen van losse natuurlijke voorwerpen of het
aanraken van de grond of het water ('grounden') niet bestraft.

BUNKERS
Verwijderen van losse voorwerpen in de bunker
• Je mag losse natuurlijke voorwerpen in de bunker bewegen of verwijderen en je mag
(hierbij) ook het zand aanraken met je club of hand. Als je je bal hierbij beweegt krijg
je hier wel een strafslag voor;
• Je mag nog steeds niet met je club het zand voor of achter de bal aanraken, het
zand raken met een oefenswing of in je backswing, hier krijg je 1 strafslag voor.

Onspeelbare bal in de bunker

 Als je besluit dat je bal in de bunker onspeelbaar is mag je met 1 strafslag binnen
de grenzen van de bunker droppen;
 Of als extra optie in een rechte lijn met de vlag naar achteren (zover als je wilt)
buiten de bunker, dit levert 2 strafslagen op;

OVERIG
Bal identificeren zonder te melden

 Als je je bal wilt opnemen om te identificeren of kijken of deze is beschadigd, dan
hoef je dit niet meer te melden aan je medespelers;
 Wel markeren voordat je je bal oppakt en alleen schoonmaken zover als
noodzakelijk is om je bal te kunnen identificeren.

Zoeken naar de bal

 Er mag nog maar 3 minuten gezocht worden naar een bal (dit was 5 min.).

Raken van jezelf of je uitrusting

 Er volgt geen straf meer als je jezelf of je uitrusting per ongeluk raakt.

Double hit

 Er volgt geen straf meer wanneer je een bal per ongeluk 2x raakt.

Oplijnen

 Je mag geen club meer neerleggen bij het oplijnen. Ook jouw partner of caddie
mag je niet meer helpen bij het oplijnen.

Verloren bal of bal buiten de baan (Out of Bounds) (2 strafslagen)

 Golfbanen kunnen per 1 januari 2019 een plaatselijke regel laten gelden die
toestaat dat een speler een bal dropt, met bijtelling van 2 strafslagen, in de buurt
van de plaats waar de bal verloren is of buiten de baan is geraakt (deze regel is
n.v.t. als er een provisionele bal geslagen is);
 Schat waar de bal buiten de baan of verloren is gegaan en trek een denkbeeldige
rechte lijn vanaf de hole via dit punt naar achteren;
 Cirkel naar het dichtstbijzijnde punt op de grens met de fairway en trek ook hier een denkbeeldige rechte lijn naar
achteren;
 De dropzone is het gehele gebied tussen 2 stoklengten buiten de beide lijnen en niet dichter bij de hole.
Deze plaatselijke regel is voorlopig ingesteld op Princenbosch voor de gehele baan, maar geldt niet in wedstrijden.

Straffen

Algemene straf betekent 2 strafslagen in Strokeplay en verlies van de hole in Matchplay. Deze straf staat meestal op
actie die fout is en had kunnen worden voorkomen.
Twee strafslagen krijg je als je relief neemt waarbij een voordeel plaatsvind (bijv. droppen buiten bunker)
Eén strafslag is een straf op een actie die je deed, maar die je niet expres deed (bijvoorbeeld in een hindernis slaan
waar water in staat)

SMARTPHONE APP - RULES OF GOLF 2019

 Download de nieuwe Rules of Golf 2019 app van de R&A en lees alles over de nieuwe golfregels;
 Deze app is al beschikbaar, klik hier om deze te downloaden. De Nederlandse vertaling van de spelerseditie zal
binnenkort ook in deze app beschikbaar zijn.

PRINCENBOSCH BIJEENKOMSTEN GOLFREGELS

 Om jullie wegwijs te maken met de nieuwe regels zal de regel- en handicapcommissie in het voorjaar van 2019 een
aantal bijeenkomsten golfregels 2019 organiseren;
 Voor de competitieteams worden deze al met de captains besproken en geagendeerd voor eind januari, februari en
medio maart;
 Ook voor niet competitie spelende leden zullen hiervoor plaatsen zijn en er wordt nog een extra bijeenkomst
georganiseerd in april. Begin februari zal de inschrijving voor de regelbijeenkomsten in e-golf4U worden
opengesteld.

