Wijzigingen in de golfregels vanaf 1 januari 2019

Hugo Willems
Referee KBGF
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DE VIJF GEDEFINIEERDE GEBIEDEN DIE DE BAAN VORMEN
(Definitie)

vanaf 2019
• Het Algemeen Gebied
> Het gebied dat de hele baan omvat behalve de 4 andere
gedefinieerde gebieden

• Het Afslaggebied waarvan de speler moet spelen bij de start
van de hole die hij speelt

• Alle Strafgebieden
> Een gebied waarvoor de speler met één strafslag mag
uitwijken wanneer zijn bal erin ligt

• Alle Bunkers
> Een speciaal geprepareerd gebied met zand, dat vaak een
kuil is waaruit de graslaag of aarde is verwijderd

• De Putting Green van de hole die de speler speelt.
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DE VIJF GEDEFINIEERDE GEBIEDEN DIE DE BAAN VORMEN
(Definitie)

26
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ABNORMALE BAANCONDITIE
(Definitie)

vanaf 2019
• Een gat veroorzaakt door een dier
• Grond in bewerking
• Tijdelijk water
• Vast obstakel.
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BAL BEWOGEN
(Definitie)

vanaf 2019
• Wanneer een stilliggende bal zijn originele ligplaats heeft
verlaten en tot stilstand komt op een andere ligplaats, en
dit met het blote oog kan worden gezien
• Dit geldt zowel voor een verplaatsing van de bal naar
boven, naar beneden of horizontaal in gelijk welke
richting, weg van zijn originele ligplaats

• Indien de bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd)
en op de originele ligplaats blijft of daarnaar terugkeert,
is de bal niet bewogen.
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DROPPEN
(Regel 14.3)

vanaf 2019
• Droppen gebeurt vanop kniehoogte
• “Kniehoogte” is de hoogte van je knie wanneer je rechtop
staat
• Bal mag geen enkel deel van je lichaam of uitrusting raken
vooraleer hij de grond raakt

• Wanneer je op een verkeerde manier dropt moet je
herdroppen zonder strafslag en zonder beperking van het
aantal keer
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DROPPEN
(Regel 14.3)

7

DROPPEN – BAL TOT STILSTAND IN UITWIJKGEBIED
(Regel 14.3c)

vanaf 2019
• Bal moet vallen binnen het uitwijkgebied van één of twee
clublengtes, in functie van de situatie

• Bal moet ook tot stilstand komen binnen het vastgelegde
uitwijkgebied
• Een bal die tot stilstand komt buiten dit gebied moet
herdropt worden
• Wanneer de bal dan nog buiten het uitwijkgebied tot
stilstand komt moet hij geplaatst worden op de plek waar
de bal die de tweede keer gedropt werd voor het eerst de
grond raakte.
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DROPPEN – BAL TOT STILSTAND IN UITWIJKGEBIED
(Regel 14.3c)
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CLUBLENGTE
(Definitie)

vanaf 2019
• Clublengte is de langste club in de golftas
• Behalve de putter
• Het uitwijkgebied om een bal te droppen zal dus een
vaste afstand zijn.

10

DIER
(Definitie)

vanaf 2019
• ‘Dier’ is elk levend wezen van het dierenrijk, behalve mensen
• Abnormale baanconditie is onder meer een gat veroorzaakt
door een dier, behalve gaten gegraven door dieren die ook
gedefinieerd zijn als losse natuurlijke voorwerpen zoals
wormen of insecten

• Omvat ook los materiaal dat het dier uit het gat heeft
gegraven, elk uitgelopen spoor dat naar het gat leidt of elk
gebied dat omhoog geduwd is ten gevolge van het graven
onder de grond.
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STRAFGEBIED
(Definitie)

vanaf 2019
• De term ‘hindernis’ wordt niet meer gebruikt
• Rode en gele strafgebieden zijn mogelijk
• Moet niet met water gerelateerd zijn en mag dus ook
bijvoorbeeld woestijn of een rotspartij zijn
• Kan, net als een abnormale baanconditie, een
‘verboden speelzone’ bevatten.
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GEDRAGSCODE
(Regel 1.2)

vanaf 2019
• Van alle spelers wordt verwacht dat ze in de geest van
het spel spelen, door:
> zich integer te gedragen door bvb de Regels te volgen,
alle straffen toe te passen en eerlijk te zijn in alle
aspecten van het spel
> de anderen te respecteren door bvb aan een vlot
tempo te spelen, uit te kijken voor de veiligheid van
anderen en het spel van andere spelers niet te storen
> goed voor de baan te zorgen door bvb divots terug te
leggen, bunkers te egaliseren, pitchmarks te repareren
en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken
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GEDRAGSCODE
(Regel 1.2)

vanaf 2019
• De Commissie kan haar normen voor het gedrag van spelers
in een gedragscode vastleggen via een lokale regel

• Deze gedragscode kan straffen bevatten voor het overtreden
van zijn normen, zoals één strafslag of de algemene straf
• De Commissie kan een speler ook diskwalificeren voor
ernstig wangedrag als hij niet voldoet aan de normen van de
gedragscode
• Check voor je wedstrijd dus of een gedragscode is opgesteld,
want je kunt een straf oplopen als je die niet volgt.
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INTERPRETATIE VAN REDELIJKE BEOORDELING
(Regel 1.3b)

vanaf 2019
• Veel regels vereisen dat een speler een punt, lijn, gebied
of iets anders bepaalt onder de regels, zoals:
> Inschatten waar een bal voor het laatst de grens van
het strafgebied heeft gekruist
> Inschatting of meten bij droppen of plaatsen van een
bal bij uitwijking
> Een bal terugplaatsen op zijn originele ligplaats
(of geschat indien niet bekend)

• Dergelijke bepalingen over de locatie moeten snel en
zorgvuldig worden gemaakt maar kunnen vaak niet
precies zijn
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INTERPRETATIE VAN REDELIJKE BEOORDELING
(Regel 1.3b)

vanaf 2019
• Zolang de speler doet wat redelijk te verwachten is onder
de omstandigheden om een nauwkeurige bepaling te
maken, zal zijn beoordeling worden aanvaard, zelfs als,
nadat de slag is gedaan, de bepaling onjuist blijkt door
videobewijsvoering of andere informatie
• Als een speler zich bewust wordt van een verkeerde
bepaling voordat de slag is gedaan, moet deze worden
gecorrigeerd (zie regel 14.5).
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BESCHADIGDE CLUBS
(Regel 4.1)

vanaf 2019
• Als de club van een speler wordt beschadigd tijdens zijn
ronde, mag hij:
> de rest van de ronde slagen blijven doen met de
beschadigde club of
> de club (laten) repareren door hem zo goed als
mogelijk terug te brengen in de staat zoals hij was

• Het maakt niet uit of de schade werd opgelopen door
normaal gebruik of niet
• Een beschadigde club mag alleen vervangen worden
wanneer hij tijdens de ronde beschadigd werd door een
externe invloed, natuurkrachten of door iemand anders
dan de speler zelf of zijn caddie.
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BAL OPNEMEN VOOR IDENTIFICATIE
(Regels 4.2c – 7.3 – 16.4)

vanaf 2019
• Bal mag worden opgenomen ter identificatie, om te bepalen
of de bal beschadigd is of om te bepalen of relief mogelijk is

• Speler mag bal opnemen zonder vooraf te melden aan
tegenstander of medespeler
• Bal moet gemerkt worden alvorens hij wordt opgenomen,
zoniet krijgt de speler hiervoor één strafslag
• Wanneer bal wordt gemerkt en opgenomen zonder duidelijk
vermoeden krijgt de speler hiervoor één strafslag.
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AFSTANDSMETERS
(Regel 4.3)

vanaf 2019
• Het gebruik van een afstandsmeter is volgens de nieuwe
regels toegelaten

• Een lokale regel kan het gebruik hiervan verbieden
• Op een afstandsmeter een functie gebruiken die
hoogteverschillen, clubkeuzes, enz. kan aangeven blijft
niet toegelaten
• Straf voor overtreding van deze regel:
> eerste overtreding: Algemene Straf

> tweede overtreding: Diskwalificatie.
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OEFENEN OP DE BAAN
(Regel 5.2)

vanaf 2019
• In matchplay mag je oefenen op de baan vóór een ronde of
tussen de rondes van een matchplay competitie

• In strokeplay mag je op de dag van een strokeplay wedstrijd
niet oefenen op de baan vóór een ronde, behalve dat je
putts of chips mag oefenen op of bij je eerste afslaggebied
en mag oefenen op eender welk oefenterrein
• Straf voor overtreding van deze regel:
> eerste overtreding: Algemene Straf (op je eerste hole)

> tweede overtreding: Diskwalificatie.
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READY GOLF – ONREDELIJK OPONTHOUD
(Regel 5.6a)

vanaf 2019
• Je mag het spel niet op onredelijke manier ophouden
• Straf voor overtreding:
> Eerste overtreding: één strafslag
> Tweede overtreding: twee strafslagen
> Derde overtreding: diskwalificatie

• Als je op een onredelijke manier het spel ophoudt tussen
twee holes, wordt de straf toegepast op de volgende hole.
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READY GOLF – VLOT SPEELTEMPO
(Regel 5.6b)

vanaf 2019
• Je dient de hele ronde aan een vlot tempo te spelen,
inclusief de tijd gebruikt om:
> Iedere slag voor te bereiden en uit te voeren
> Van de ene plaats naar de andere te gaan
> Naar het volgende afslaggebied te gaan

• Wanneer het jouw beurt is om te spelen:
> Is het aanbevolen dat je de slag doet in max. 40 sec.
zodra je in staat bent om zonder afleiding te spelen

• In strokeplay mag je voor de beurt spelen om het
speeltempo aan te houden (veilig en verantwoord)
• In matchplay mogen jij en je tegenstander afspreken dat
één van jullie voor zijn beurt speelt.
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BAL IN HET SPEL LIGT IN HET AFSLAGGEBIED
(Regel 6.2b(6))

vanaf 2019
• Wanneer de speler zijn bal na een slag nog steeds of
opnieuw in het afslaggebied ligt,

• Bijvoorbeeld na een airshot of als de bal na een slag tegen
een boom ketst en terug in het afslaggebied terechtkomt:
• Dan mag de speler zijn bal spelen zoals hij ligt, of

• Zijn bal opnemen of verplaatsen zonder strafslag en een bal
spelen van waar ook binnen het afslaggebied vanop een tee
of vanop de grond.
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VOLGORDE VAN SPELEN
(Regel 6.4)

vanaf 2019
• Start op de eerste hole volgens indeling of als er geen
indeling is, door onderlinge overeenkomst of via een
willekeurige methode (bvb muntstuk)
• Voor de start op alle andere holes in matchplay gaat de eer
naar de speler die de vorige hole won

• Voor de start op alle andere holes in strokeplay EN
stableford gaat de eer naar de speler met de laagste bruto
score op de vorige hole
• Nadat alle spelers op een hole zijn gestart, dient de bal die
zich het verst van de hole bevindt eerst te worden gespeeld,
in alle spelvormen.
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BAL PER ONGELUK BEWOGEN TIJDENS ZOEKEN
(Regel 7.4)

vanaf 2019
• De speler krijgt geen straf wanneer hij zijn bal per ongeluk
beweegt tijdens het zoeken

• De bal moet altijd teruggeplaatst worden, ook wanneer de
originele ligplaats niet exact gekend is.
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STRAF VERMIJDEN DOOR CONDITIES TE HERSTELLEN DIE
WERDEN VERBETERD IN OVERTREDING (Regel 8.1c)
vanaf 2019
• Mogelijk bij verplaatsen, buigen of breken van:
> elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp
> elk vast obstakel, integraal element of grenselement
> de teemerken van het afslaggebied wanneer je een
bal speelt vanuit dat afslaggebied
• Ook bij het in positie brengen van een los natuurlijk
voorwerp of los obstakel, zoals het opbouwen van een
stand of om de speellijn te verbeteren

• Wanneer de herstelling niet meer mogelijk is kan de straf
niet vermeden worden.
26

BAL BEWOGEN DOOR NATUURKRACHTEN
(Regel 9.3)

vanaf 2019
• Jijzelf, je tegenstander of een externe invloed worden als
oorzaak van een bewogen bal beschouwd, enkel als het
bekend of praktisch zeker is dat dit het geval is (95%)
• Zoniet wordt de bal beschouwd als bewogen door
natuurkrachten

• In dat geval is er geen straf en moet de bal gespeeld worden
vanaf zijn nieuwe ligplaats
• Wanneer je de bal terugplaatst speel je van een verkeerde
plaats en hiervoor geldt de Algemene Straf (R14.7)
• Uitzondering: bal op de putting green die beweegt nadat je
hem reeds had opgenomen en teruggeplaatst.
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CLUB RAAKT DE BAL PER ONGELUK MEERDERE KEREN
(Regel 10.1a)

vanaf 2019
• Indien je club de bal per ongeluk meerdere keren raakt,
is er slechts 1 slag gedaan en is er geen straf

• De bal verder spelen van waar hij tot stilstand kwam.
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STAND SCHRIJLINGS OVER OF OP DE SPEELLIJN
(Regel 10.1c)

vanaf 2019
• Een speler mag nergens op de baan een slag doen met
een stand waarbij een voet opzettelijk langs elke zijde van
de speellijn gezet wordt, of waarbij één van beide voeten
opzettelijk de speellijn raakt, of het verlengde daarvan
achter de bal
• Alleen voor deze regel bevat de speellijn geen redelijke
marge aan weerszijden van de beoogde lijn.
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AANRAKEN VAN DE SPEELLIJN OP DE PUTTING GREEN
(Regel 10.2b)

vanaf 2019
• De term ‘puttinglijn’ wordt niet meer gebruikt en wordt
overal speellijn genoemd, ook op de putting green

• De speler of de caddie krijgen geen straf wanneer de
speellijn op de putting green wordt aangeraakt, maar…
• Je mag de condities die je slag beïnvloeden niet verbeteren.
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VOORWERP PLAATSEN ALS HULP BIJ INNEMEN STAND
(Regel 10.2b)

vanaf 2019
• Buiten de putting green mag de speellijn worden
aangewezen maar de persoon of het voorwerp moeten
worden verwijderd vooraleer je slag wordt gedaan
• Als je bal op de putting green ligt mag nergens een voorwerp
geplaatst worden om de speellijn aan te geven, zelfs indien
het verwijderd wordt voor je slag
• Je mag nergens op de baan een stand voor de slag innemen
met behulp van een voorwerp (bvb club) dat werd geplaatst
als hulp bij het oplijnen van de voeten of lichaam, zelfs
indien dat voorwerp verwijderd wordt voor je je slag doet
• Voor overtreding van deze regel geldt de Algemene Straf.
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VOORWERP PLAATSEN ALS HULP BIJ INNEMEN STAND
(Regel 10.2b)
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BEPERKING OP DE CADDIE DIE ACHTER JE STAAT
(Regel 10.2b)

vanaf 2019
• Wanneer je jouw stand voor je slag begint in te nemen en
tot de slag gedaan is:
> Mag je caddie niet opzettelijk op of dichtbij het
verlengde van de speellijn achter je bal staan om
welke reden dan ook
> Indien je een stand inneemt in overtreding van deze
regel, kan je de straf niet meer vermijden door de
stand te verlaten (Algemene Straf)

• Wanneer je bal zich op de putting green bevindt, is er geen
straf onder deze regel indien je de stand verlaat en niet
opnieuw je stand begint in te nemen tot wanneer je caddie
is weggegaan.
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BAL IN BEWEGING RAAKT TOEVALLIG EEN PERSOON
(Regel 11.1)

vanaf 2019
• Wanneer je bal in beweging toevallig een persoon (inclusief
jezelf) of externe invloed raakt volgt er geen straf

• Bal spelen zoals hij ligt
• Wanneer dit gebeurt na een slag op de putting green telt de
slag niet en moet de bal worden teruggeplaatst

• Tenzij die persoon de vlag bewaakt want dan volgt geen
straf en wordt de bal gespeeld zoals hij ligt (Regel 13.2b)
• Geldt ook voor caddie en uitrusting.
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MET OPZET VOORWERPEN VERPLAATSEN OM DE BAL
IN BEWEGING TE BEÏNVLOEDEN (Regel 11.3)
vanaf 2019
• Wanneer een bal in beweging is, mag je niet met opzet
fysieke condities veranderen of een los natuurlijk voorwerp
of los obstakel verwijderen om te beïnvloeden waar een bal
tot stilstand zou kunnen komen
• Hiervoor geldt de Algemene Straf

• Uitzonderingen die je wel mag verwijderen:
> een verwijderde vlaggenstok of
> een stilliggende bal op de putting green of

> andere uitrusting van een speler (behalve een
stilliggende bal buiten de putting green of een
balmerker eender waar op de baan).
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ZAND AANRAKEN IN BUNKERS
(Regel 12)

vanaf 2019
• Vooraleer een bal te spelen in de bunker mag een speler
losse natuurlijke voorwerpen verwijderen

• Een speler mag niet opzettelijk zand in de bunker aanraken
met zijn hand, club, een hark of een ander voorwerp om de
gesteldheid van het zand te testen en zo informatie op te
doen voor zijn volgende slag (Algemene Straf)
• Een speler mag geen zand aanraken met zijn club:
> In de zone vlak voor of achter de bal

> Tijdens het uitvoeren van een oefenswing
> Tijdens het uitvoeren van zijn backswing voor een slag
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ZAND AANRAKEN IN BUNKERS
(Regel 12)

vanaf 2019
• Volgende acties zijn wel toegelaten in de bunker:
> Je voeten ingraven om een stand in te nemen voor
een oefenswing of voor de slag
> De bunker egaliseren uit zorg voor de baan
> Clubs, uitrusting of andere voorwerpen in de bunker
plaatsen (door ze neer te gooien of neer te zetten)
> Meten, merken, opnemen, terugplaatsen of andere
acties ondernemen onder een regel
> Op een club leunen om te rusten, in evenwicht te
blijven of een val te voorkomen
> In het zand slaan uit frustratie of woede.
37

VERBETERINGEN TOEGESTAAN OP DE PUTTING GREEN
(Regel 13.1c)

vanaf 2019
• Schade mag zonder straf hersteld worden maar is natuurlijk
geen vrijgeleide om eindeloos alle oneffenheden weg te
werken want de imperfecties zijn deel van het spel
• ‘Schade’ betekent elke schade veroorzaakt door een
persoon of externe invloed zoals:
> pitchmarks, spikemarks, inkervingen door
uitrusting of de vlaggenstok, krassen of inkervingen
van voertuigen, sporen van dieren of hoefinslagen,
ingebedde voorwerpen zoals een steen, eikel, enz…

• Omvat geen schade als gevolg van:
> Beluchtingsgaten, groeven door vertikaal maaien,
irrigatie, regen, onkruid, zones met kale of zieke
plekken en natuurlijke slijtage van de hole.
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STILLIGGENDE BAL PER ONGELUK BEWOGEN DOOR
DE SPELER OP DE PUTTING GREEN (Regel 13.1d)
vanaf 2019
• Speler krijgt hiervoor geen straf meer
• Bal moet worden teruggeplaatst.
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STILLIGGENDE BAL OP DE PUTTING GREEN BEWOGEN DOOR
NATUURKRACHTEN (Regel 13.1d)
vanaf 2019
• Wanneer de bal nog niet werd opgenomen en
teruggeplaatst, moet de bal gespeeld worden vanaf zijn
nieuwe ligplaats
• Wanneer de bal reeds werd opgenomen en teruggeplaatst,
moet de bal teruggeplaatst worden op zijn originele
ligplaats.
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VERKEERDE GREEN
(Regel 13.1f)

vanaf 2019
• Verplicht vrij uitwijken
> wanneer de bal zich op de verkeerde green bevindt
> wanneer de verkeerde green fysiek de ruimte voor je
voorgenomen stand hindert
> wanneer de verkeerde green fysiek de ruimte voor je
voorgenomen swing hindert

• Geen recht om uit te wijken als er enkel sprake is van hinder
omdat je een club, type stand/swing of speelrichting kiest die
duidelijk onredelijk is.
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VERKEERDE GREEN
(Regel 13.1f)
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DE VLAGGENSTOK
(Regel 13.2)

vanaf 2019
• Als je, van waar ook op de baan, een slag doet met de
vlaggenstok in de hole en de bal raakt dan de vlaggenstok is
er geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt
• Ook wanneer je bal per ongeluk de persoon raakt die de
vlaggenstok bewaakt of per ongeluk de vlaggenstok raakt
die op de green ligt, is er geen straf en moet de bal gespeeld
worden zoals hij ligt
• Het al of niet laten bewaken of wegnemen van de
vlaggenstok moet beslist worden alvorens de slag wordt
uitgevoerd
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BAL LIGT TEGEN DE VLAGGENSTOK IN DE HOLE
(Regel 13.2c)

vanaf 2019
• Als een deel van je bal zich in de hole onder het
grondoppervlak van de putting green bevindt,
wordt je bal beschouwd als uitgeholed
• Als er zich geen deel van de bal in de hole, onder het
oppervlak van de putting green bevindt:
> Is je bal niet uitgeholed en moet hij worden gespeeld
zoals hij ligt
> Als de vlaggenstok wordt verwijderd en je bal daarbij
beweegt (of hij nu in de hole valt of van de hole weg
beweegt) is er geen straf en hij moet worden
teruggeplaatst op de rand van de hole.
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BAL LIGT TEGEN DE VLAGGENSTOK IN DE HOLE
(Regel 13.2c)
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CADDIE MAG BAL MERKEN OP PUTTING GREEN
(Regel 14.1b)

vanaf 2019
• Wanneer de bal van een speler op de putting green ligt,
en mag opgenomen worden volgens de regel, mag de bal
ook door de caddie worden gemerkt en opgenomen
• Hij heeft hiervoor geen toestemming nodig van de speler
• De caddie mag de bal alleen terugplaatsen als hij hem zelf
ook heeft opgenomen.
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BAL VERVANGEN TIJDENS SPELEN VAN EEN HOLE
(Regel 14.3)

vanaf 2019
• Volgens deze regel kan een speler kiezen om verder
te gaan met de originele bal of de bal te vervangen:
> Bij uitwijken, zowel met als zonder strafslagen
> Of op elk ander moment wanneer de speler moet
droppen en een bal spelen, zoals bij het opnieuw
spelen nadat een slag geannuleerd wordt.
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BAL OF BALMERKER HELPT OF HINDERT SPEL
(Regel 15.3)

vanaf 2019
• Bal op putting green helpt het spel:
> de bal mag gemerkt en opgenomen worden

• Bal, eender waar op de baan, hindert het spel:
> speler mag eisen dat je de ligplaats merkt en de bal
opneemt, zonder hem te reinigen (behalve op de PG)

• Balmerker helpt of hindert het spel:
> je mag de balmerker uit de weg leggen als hij van jou is
> van een andere speler eisen om zijn balmerker uit de
weg te leggen als die van hem is

• Als je je eigen bal opneemt wanneer een andere speler dit
niet eist krijg je één strafslag (behalve op de putting green).
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INGEBEDDE BAL
(Regel 16.3)

vanaf 2019
•

• Uitwijken wordt toegestaan overal in het algemeen gebied,
behalve wanneer ingebed in zand
• Lokale regel kan beperking opleggen dat uitwijken alleen
toegelaten wordt in kort gemaaid gras in het algemeen
gebied
• Bij uitwijken dropt de speler een bal binnen 1 clublengte
direct achter de plaats waar de bal was ingebed, niet
dichter bij de hole.
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INGEBEDDE BAL
(Regel 16.3)
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INGEBEDDE BAL
(Regel 16.3)

51

BAL SPELEN VANUIT EEN STRAFGEBIED
(Regel 17.1)

vanaf 2019
• Wanneer de bal van een speler in een strafgebied ligt mag
hij deze spelen zoals in het algemeen gebied

• Dat betekent dat:
> Losse natuurlijke voorwerpen mogen aangeraakt en
weggenomen worden

> De grond en het water mogen aangeraakt worden
met de hand of de club
> De club achter de bal mag worden neergezet op de
grond, zelfs in het water.
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UITWIJKMOGELIJKHEDEN IN STRAFGEBIED
(Regel 17.1d)

vanaf 2019
• Zowel voor geel als rood strafgebied:
> Slag-en-afstand
> Achteruit-op-de-lijn

• Extra voor rood strafgebied:
> Binnen 2 clublengtes van het punt waar je bal het
rood strafgebied het laatst heeft gekruist,
niet dichter bij de hole

• Voor al deze mogelijkheden geldt één strafslag
• Droppen aan de overzijde van het rood strafgebied is
niet meer toegelaten tenzij met een lokale regel
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UITWIJKMOGELIJKHEDEN IN STRAFGEBIED
(Regel 17.1d)
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UITWIJKMOGELIJKHEDEN IN STRAFGEBIED
(Regel 17.1d)
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UITWIJKMOGELIJKHEDEN IN STRAFGEBIED
(Regel 17.2a)
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UITWIJKMOGELIJKHEDEN IN STRAFGEBIED
(Regel 17.2a)
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BAL VERLOREN
(Regel 18.2a)

vanaf 2019
• Procedure blijft dezelfde, maar…
• 5 minuten wordt 3 minuten
• Moet spelers aanmoedigen om sneller een provisionele
bal te spelen wanneer ze twijfelen
• Bal wordt meestal binnen de eerste 3 minuten gevonden
• Je mag ook teruggaan om een provisionele bal te spelen
nadat je al een tijdje naar je originele bal hebt gezocht,
maar de zoektijd blijft doorlopen.
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ONSPEELBARE BAL IN BUNKER
(Regel 19.3)

vanaf 2019
• Zelfde opties mogelijk, en…
• Extra optie: uitwijking achteruit-op-de-lijn en dat
mag buiten de bunker zijn
• Hiervoor gelden dan 2 strafslagen.
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ONSPEELBARE BAL IN BUNKER
(Regel 19.3)
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ONSPEELBARE BAL IN BUNKER
(Regel 19.3)

!
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MAXIMUM SCORE
(Regel 21.2)

vanaf 2019
• Een vorm van Strokeplay waarbij de score voor een hole
wordt afgetopt op een max. aantal slagen dat door de
Commissie wordt bepaald (bvb. twee keer par, een vast
getal of netto dubbel bogey)
• Diskwalificatie als straf wordt omgezet naar maximum
score in deze 4 gevallen:
> Niet uitholen
> Afslaan buiten afslaggebied en fout niet rechtzetten

> Verkeerde bal spelen en fout niet rechtzetten
> Spelen van een verkeerde plaats (ernstige
overtreding) en fout niet rechtzetten.
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NIEUWE MOGELIJKE LOKALE REGELS

• Bal buiten de baan
• Bal niet gevonden
• Droppen aan de overzijde bij een rood strafgebied

• DEZE REGELS ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP
SPIEGELVEN !!!
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BAL BUITEN DE BAAN OF NIET GEVONDEN
(Lokale Regel)

vanaf 2019 (mits Lokale Regel en met 2 strafslagen)
• Wanneer de bal van een speler niet gevonden is of gekend
of praktisch zeker buiten de baan ligt, kan de speler als
extra optie (anders dan slag-en-afstand) voor twee
strafslagen een bal droppen in het uitwijkgebied gebaseerd
op 2 referentiepunten:
> Bal-referentiepunt: is het punt waar de originele bal
vermoedelijk tot stilstand kwam op de baan of waar
hij het laatst de grenslijn van de baan gekruist heeft
alvorens buiten de baan tot stilstand te komen

> Fairway-referentiepunt: is het punt op de fairway van
de hole die gespeeld wordt het dichtst bij het balreferentiepunt maar niet dichter bij de hole
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BAL BUITEN DE BAAN OF NIET GEVONDEN
(Lokale Regel)

vanaf 2019 (mits Lokale Regel en met 2 strafslagen)
• Het uitwijkgebied bevindt zich overal tussen een lijn:
> van de hole door het bal-referentiepunt (of binnen 2
clublengtes langs de buitenkant van die lijn), en
> van de hole door het fairway-referentiepunt (of
binnen 2 clublengtes langs de buitenkant van die lijn)

• Het uitwijkgebied moet in het algemeen gebied zijn en niet
dichter bij de hole dan het bal-referentiepunt
• Deze optie mag niet gebruikt worden wanneer:
> De bal gekend of praktisch zeker tot stilstand is
gekomen in een strafgebied, of
> De speler een provisionele bal heeft gespeeld onder
de straf van slag-en-afstand.
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BAL NIET GEVONDEN
(Lokale Regel)
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BAL BUITEN DE BAAN
(Lokale Regel)
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BAL BUITEN DE BAAN
(Lokale Regel)
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DROPPEN AAN DE OVERZIJDE VAN EEN ROOD STRAFGEBIED
(Lokale Regel)
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Hole 1
Je bal ligt op de putting green van hole 1 en, om tijd te besparen, laat
je de vlaggenstok in de hole. Na de slag met je putter raakt je bal de
vlaggenstok en komt op 1m van de hole tot stilstand. Wat is de ruling?
A. Je krijgt twee strafslagen en speelt de bal zoals hij ligt
B. Er is geen straf maar je moet de slag annuleren en de bal opnieuw
spelen
C. Er is geen straf en je speelt de bal zoals hij ligt
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Hole 2
Na je afslag komt je bal tot stilstand in een strafgebied. Je doet twee
oefenslagen waarbij je telkens de grond raakt en bij het adresseren zet
je de club op de grond. Wat is de ruling?
A. Er is geen straf
B. Je krijgt twee strafslagen

C. Je krijgt vier strafslagen
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Hole 3
Je bal komt tot stilstand in een moeilijke ligging in een bunker en je
beslist om je bal als onspeelbaar te behandelen. Je beslist om je bal
buiten de bunker te droppen. Wat is de ruling?
A. Je mag twee clublengtes meten aan de zijkant van de bunker

B. Je mag de bal achteruit-op-de-lijn droppen buiten de bunker
C. De bal mag niet buiten de bunker gedropt worden
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Hole 4
In strokeplay, op de afslag van hole 4 speel je je bal van voor de
teemerken. Je herstelt je fout en speelt een andere bal, deze keer van
binnen het afslaggebied. Wat is de ruling?
A. Je krijgt 2 strafslagen
B. Er is geen straf omdat je vanuit het afslaggebied gespeeld hebt

C. Je wordt gediskwalificeerd
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Hole 5
Je derde slag op hole 5 komt tot stilstand in het hoge gras. Je vindt een
bal maar kan niet zien of het jouw bal is. Zonder de ligging van je bal te
markeren neem je hem op om hem te identificeren en je plaatst de bal
terug. Wat is de ruling?
A. Er is geen straf
B. Je krijgt één strafslag
C. Je krijgt de algemene straf
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Hole 6
Je bal komt tot stilstand in een bunker. Tijdens je backswing raak je
met je club een blad dat in de bunker ligt. Wat is de ruling?
A. Er is geen straf
B. Je krijgt één strafslag
C. Je krijgt de algemene straf
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Hole 7
Een spinnenweb hangt vast in een boom en hindert de ruimte voor je
voorgenomen swing. Je verwijdert het spinnenweb en speelt je bal naar
de putting green. Wat is de ruling?
A. Er is geen straf
B. Je krijgt één strafslag

C. Je krijgt twee strafslagen
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Hole 8
Met je tweede slag komt je bal tot stilstand op de putting green. Je putt
de bal te hard en hij rolt van de putting green af, in de bunker. Je
behandelt je bal als onspeelbaar en plaatst hem terug op de putting
green, op dezelfde plaats van waar je net gespeeld hebt. De volgende
putt valt wel in de hole. Wat is je score voor deze hole?
A. 4

B. 5
C. 7
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Hole 9
Bij het spelen van de 9de hole komt je bal dicht tegen de green van de
eerste hole tot stilstand. Wanneer je de bal zou spelen zoals hij ligt, zou
je met je voeten op de green van hole 1 staan. Wat is de ruling?
A. Je moet de bal spelen zoals hij ligt
B. Je moet je bal als onspeelbaar behandelen

C. Je moet vrij uitwijken
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BEDANKT VOOR UW AANWEZIGHEID
VRAGEN ?
OPMERKINGEN ?
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