
Whitepaper 
Nieuwe golfregels 2019

Geen lange zoektocht naar wat 
verandert. We hebben 56 pagina's 
voor je samengevat in 7 slides.
 
De 24 belangrijkste 
regelveranderingen op een rijtje.
 



 
Golfregels 2019
 
 
Sinds het ontstaan van golf zijn er steeds meer 
regels ontwikkeld met als gevolg dat deze 
inmiddels zo uitgebreid en specifiek zijn dat 
veel golfers het figuurlijke 'bos door de bomen' 
niet meer zien.

De internationale regelexperts hebben ingezien en besloten om het golfers 

makkelijker te maken. Daar zijn wij dik voorstander van. Golf is namelijk al 

moeilijk genoeg.

 

Wat gaat er veranderen?

 

Wat als je jaren geleden je examen deed en ook volgend jaar weer lekker 

wilt gaan golfen? Het is dan wel handig als je op de hoogte bent van de 

belangrijkste veranderingen. Het is namelijk best vervelend als je straks aan 

het golfen bent en niet weet hoe te handelen in een situatie.

 

The Company Golf Club ziet kennis van golfregels niet als machtsmiddel 

om je medespeler te imponeren maar zien deze als rustgever. Met andere 

woorden: Als je de verkeersregels kent rij je relaxter door het verkeer. Je 

kunt ernaar handelen en indien nodig anticiperen. Bijna op de 

automatische piloot.

 

Om de aangepaste regels overzichtelijk voor je te maken hebben we deze 

whitepaper voor je gemaakt. Hierin staan de nieuwe regels per onderdeel 

uitgelegd en tref je linkjes naar video’s die het ook nog eens inzichtelijker 

en herkenbaar maken.

 

We wensen je veel lees- en golfplezier!

 

The Company Golf Club

 

Ferry van Dongen



Droppen

Nieuwe manier droppen van een bal.

Bepalen van de dropzone

Locatie van een gedropte bal

- Kans neemt toe dat je maar 1 drop nodig hebt.

 

- Houd de bal op kniehoogte en laat de bal los 

   zodat deze recht naar beneden valt.

 

- Gooi, rol of spin de bal niet.

 

 

 

 

 

 

 

-Maximale stoklengte is ALTIJD de langste 

 club uit je golftas behalve de putter.

 

- 2 stoklengtes vanaf de rode hindernis.

 

- Grootte van de dropzone wordt door speler 

   ingeschat of gemeten.

 

- Bij droppen valt bal in de dropzone.

 

 

 

 

 

 

 

- Drop met of zonder straf in gedefinieerde 

  dropzone.

 

- Komt bal na drop niet in dropzone nieuwe poging.

 

- Lukt dit niet  na 2 pogingen dan bal plaatsen op 

  plek waar bal bij 2e drop voor het eerst de grond 

  raakte.

https://www.youtube.com/watch?v=nXkV6XidcjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0dGW93p8IFk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dMeKnkCUpNA&feature=youtu.be


Bewogen bal

Bewogen bal bij zoeken

Oorzaak bewogen bal bepalen

Bewogen bal op de green

Terugplaatsen van bal op de green

- Geen straf meer als bal wordt bewogen bij zoeken.

 

- Indien bal wordt bewogen deze terugplaatsen 

   op oorspronkelijke plek.

 

- Indien niet exact bekend is waar bal lag, dan 

   schatting maken en terugleggen.

- 1 strafslag als je zeker weet (95%) dat de bal 

  bewoog door jouw actie. (Niet als bal op de 

   green ligt.)

 

- Beweegt de bal zonder jouw toedoen 

  (bijvoorbeeld wind) dan spelen vanaf 

  de nieuwe plek.

· Geen straf voor het per ongeluk bewegen  van

 de bal op de green. Bijvoorbeeld bij een 

 oefenswing of de voorbereiding van een slag.

 

- Geen straf als je marker op de bal valt en beweegt.

 

- Geen straf als je de bal met je voet beweegt 

  (terugplaatsen)

- Als bal bij markeren, opnemen of door de 

  wind beweegt dan terugplaatsen op 

  oorspronkelijke plek. (geen straf)

 

- Indien je exacte plek niet weet dan zo 

  nauwkeurig mogelijk bepalen

https://www.youtube.com/watch?v=N8q80AqYUaM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=25l-T7ifbFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qq8gVvVtunI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e98n6Jiugak&feature=youtu.be


Op en rondom de green

Raken van vlaggenstok op de green

Schade op de green herstellen

Aanraken van de speellijn op de green.

Caddy pakt de bal op op de green.

- Geen straf als je bal de vlaggenstok raakt 

  van buiten en op de green. Je mag de vlag 

  dus in de hole laten staan als je denkt dat 

  het je helpt of sneller gaat.

- Naast pitchmarks mag je bijna alle schade 

  veroorzaakt door dieren, onderhouds-

  werkzaamheden, schoenen herstellen.

 

- Speellijn mag niet worden verbeterd alleen 

  hersteld.

- Bij voorbereiden van je put geen straf als 

   je caddie of partner de green aanraakt met 

   zijn putter of de vlaggenstok om je te laten 

   weten waarop je zou moeten richten.

- Caddy mag je bal oppakken, markeren en 

  schoonmaken. Jij mag bal (eventueel)

  terugplaatsen

https://www.youtube.com/watch?v=cpDfL_3KHY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ElrhX2XjxOA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O-T20PtYaGw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XguiJUPolcE&feature=youtu.be


Hindernissen
Aan te wijzen hindernisgebieden.

Procedure ontwijken van een hindernis 

met 1 strafslag

Zijwaarts ontwijken van een rode hindernis

Aanraken van losse natuurlijke 

voorwerpen in gele of rode hindernis.

- Gebieden met gele of rode palen/markering 

  heten vanaf nu hindernissen.

 

-Als je je bal kwijtraakt in een hindernis of vindt 

  en besluit niet te kunnen spelen dan 1 strafslag.

 

· Meerdere opties om hindernis te ontwijken.

 (o.a. zijwaarts ontwijken niet dichterbij de hole.

· Schat in op welk punt de bal de grens van de 

  hindernis kruiste toen bal er in ging.

 

- Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole 

   vanaf het geschatte punt naar achteren. 

    (Je mag zover naar achteren als je wilt).

 

- Droppen binnen 1 stoklengte in dropzone. 

    (zie ook droppen)

- Schat in op welk punt de bal de grens van de 

  hindernis kruiste toen de bal er in ging.

 

· Meet of schat vanaf dat punt de dropzone 

  van 2 stoklengtes buiten de hindernis niet 

   dichterbij de hole. (zie ook droppen)

- Voordat je gaat slaan vanuit een hindernis mag 

  je dezelfde regels die op de fairway gelden

  toepassen. 

 

 (oefenswing maken, losse natuurlijke voorwerpen 

 weghalen en met je club de grond raken)

https://www.youtube.com/watch?v=nXkV6XidcjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nXkV6XidcjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z6x1gN0Q7Y4&feature=youtu.be
https://youtu.be/qcDT_rI3SzM
https://youtu.be/BLz5eSVyDVI
https://youtu.be/XMsvk0kkPtc


BUNKERS 

(VERVOLG HINDERNIS)

Verwijderen van losse voorwerpen 

in de bunker

Onspeelbare bal in de bunker

- Voor het bewegen van losse natuurlijke 

   voorwerpen geen straf als bal in een bunker

   ligt.

 

- Zand mag voordat je gaat slaan nog steeds 

   niet worden geraakt met je golfclub of bij het 

   wegnemen van  je club in je backswing.

- Extra optie als je besluit dat je bal onspeelbaar

  is. In rechte lijn naar achteren buiten de bunker. 

  (2 strafslagen).

 

·  Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de 

    hole vanaf het geschatte punt naar achteren. 

    (Je mag zover naar achteren als je wilt).

 

·   Droppen binnen 1 stoklengte in dropzone. 

    (zie ook droppen))

https://youtu.be/TxdoRvpfrFA
https://youtu.be/B7Nirnclgu4


OVERIG

Bal identificeren zonder te melden

- Als je je bal niet kunt identificeren hoef je 

  dit niet meer te melden aan je medespelers.

 

- Wel markeren voordat je oppakt en bal alleen 

  schoonmaken zover als noodzakelijk om te 

  zien of het jouw bal is.

- 2 strafslagen aIs je bal verloren of out of 

  bounds is.

 

- Je hoeft niet terug naar plaats waar je geslagen 

   hebt.  Schat punt waar je denkt dat je bal ligt 

   of out of bounds is gegaan.

 

·  Trek denkbeeldige lijn op grens van de fairway 

    op dezelfde hoogte als geschat punt. 

   (Check video), dit is je dropzone.

 

·  Niet bij hindernis of provisionele bal.

 

·  LET OP ALLEEN BIJ PLAATSELIJKE REGEL.

Plaatselijke regel bij verloren bal of 

buiten de baan.

Raken van jezelf of je materiaal.

- Als je per ongelijk je zelf raakt of je eigen 

  golfmateriaal (tas, clubs of trolley/buggy) 

  geldt er geen straf(slag) meer. 

 

- Je mag je golf materiaal niet gebruiken om 

   bijvoorbeeld je bal te laten stoppen of bij 

   te sturen.    

https://youtu.be/Mnmz4qfI9H4
https://youtu.be/DIkkC_yS9pw


OVERIG

Oplijnen met behulp van putter/club op de green.

- Het is niet meer toegestaan om met  behulp van 

  je putter/club jezelf "goed op te lijnen" 

  alvorens te gaan putten.

Terugplaatsen van een bal

- In het geval je bal door iemand is bewogen 

  of is opgeraapt moet deze door deze persoon 

  of door jou worden teruggeplaatst op dezelfde 

  plek.

 

- Indien niet bekend maak dan een schatting.

3 minuten zoeken naar je bal

- Mocht je in het verleden 5 minuten zoeken

  naar je bal. Vanaf 1 januari is dit beperkt tot 3.

  Hiermee wordt de wachttijd voor andere golfers 

  beperkt en help je met de doorstroming 

  in de baan..

Bal dubbel raken in je slag

-Het twee maal raken van je bal in dezelfde

 swingbeweging telt als 1 slag.

https://youtu.be/wZYzn0myp5E


Meer informatie:
www.thecompanygolfclub.com
info@thecompanygolfclub.com
tel. 073-2600169


