
DE BELANGRIJKSTE NIEUWE GOLFREGELS VANAF 1 JANUARI 2019 
Maximaal 3 minuten zoeken naar een bal 
De tijd voor het zoeken naar een bal wordt teruggebracht van vijf naar drie minuten. Dit is een van  
de maatregelen om het speltempo te verhogen.  

Ready golf 
De R&A en USGA gaan actief "ready golf" aanmoedigen: wie klaar is om te spelen en het kan veilig,  
kan slaan ipv op zijn beurt te wachten. Tevens wordt aanbevolen dat een speler niet langer dan  
40 seconden over een slag doet.  

Droppen vanaf kniehoogte 
Op dit moment droppen we de bal met gestrekte arm vanaf schouderhoogte recht naar beneden.  
In de praktijk zorgt dit er vaak voor dat een bal weg stuitert of rolt wat weer tot andere moeilijke  
regelsituaties leidt. In de nieuwe regels droppen we vanaf kniehoogte. Dit moet er voor zorgen dat 
het droppen meer consistent en eenvoudiger wordt.  

Niet meer meten met putter bij ontwijken  
Als we een belemmering ontwijken ('relief nemen') mogen we, afhankelijk van de situatie, 
één stoklengte of twee stoklengtes meten met de langste club in de tas, maar niet met de putter. 

Double hit: geen strafslag 
Er is bij een double hit niet langer sprake van één strafslag. Een double hit betekent dat je de bal bij een 
slag twee keer raakt.  

Geen straf voor per ongeluk bewegen van de bal 
Er zal geen straf meer zijn voor het per ongeluk bewegen van een bal op de green of bij het zoeken  
naar een bal. Een speler is niet verantwoordelijk voor het veroorzaken van de beweging tenzij het  
'vrijwel zeker' is dat hij de bal expres bewoog.  

Vlag mag in de hole blijven 
Er zal geen straf meer zijn als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt. De 
spelers mogen putten met de vlag in of uit de hole.  

Spikemarks repareren 
Schade op de green van schoenen (veroorzaakt door de stalen of kunststof spikes onder golfschoenen), 
dieren en andere schade mag zonder straf worden gerepareerd.  
Er is ook geen straf meer voor het aanraken van de green.  

Local rule voor bal verloren of out of bounds 
Golfbanen en wedstrijdcommissies kunnen per 1 januari 2019 een plaatselijke regel invoeren die 
toestaat dat een speler de bal mag droppen (met bijtelling van twee strafslagen) in de buurt van de 
plaats waar de bal out of bounds of verloren is geraakt. De bal mag gedropt worden op kort gemaaid 
gras (the nearest fairway area) in de buurt waar de bal out of bounds of verloren ging.  

‘Penalty areas' in plaats van waterhindernissen 
Waterhindernissen gaan volgens de nieuwe regels 'penalty areas' heten en penalty areas zullen niet 
alleen uit water bestaan maar mogen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn. 
Deze gebieden mogen dus gemarkeerd gaan worden met rode of gele paaltjes en dat geeft spelers de 
mogelijkheid om bij een bal in een penalty area een drop te nemen (met strafslag). 

De grond aanraken in penalty areas 
In de penalty areas (gebieden met water, woestijn, jungle, etc.) zal het bewegen van losse natuurlijke 
voorwerpen of het aanraken van de grond of water niet bestraft worden. Je mag in 2019 dus gewoon je 
club bij het adresseren van de bal op het ijs plaatsen als je op een bevroren vijver ligt. 

Soepelere regels in de bunker 
Je mag losse natuurlijke voorwerpen in de bunker bewegen en ook het zand aanraken met je club of 
hand, maar je mag in een bunker nog steeds niet 'grounden' in de directe buurt van je bal. Er komt ook 
zoals eerder voorgesteld een extra optie als je bal onspeelbaar in een bunker ligt: je mag de bal dan met 
bijtelling van twee strafslagen buiten de bunker spelen. Als bij het weghalen van de losse natuurlijke 
voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel 1 strafslag voor.  

 


