Regelwijzigingen per 1 januari 2019
Zoals iedereen intussen wel gehoord of gelezen heeft, veranderden er per 1 januari 2019 een behoorlijk aantal
golfregels. De belangrijkste regelwijzigingen kunnen jullie eveneens vinden op de websites van o.a. Golf Vlaanderen en
de KBGF.
Het fundamenteel principe bij deze nieuwe Rules of Golf gaat ervan uit dat men vertrouwt op de integriteit van
de speler. De golfer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de regels.

In a nutshell:
- Je mag geen club langs je voet leggen om "op te lijnen"
- Een bal die ingeklemd zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed, mits enig deel van de bal onder
het maaiveld zit ( bij een door de wind scheef staande vlag kan dit wel eens niet het geval zijn).
- Bij droppen moet de bal eerst de grond raken. Als de bal daarna per ongeluk de speler raakt, dan is de bal in het spel.
- Vaste obstakels mogen alleen ontweken worden als je daar last van hebt met je stand, ligging of swing. Dus niet voor
de speellijn of als je er mentaal last van hebt. De procedure is hetzelfde. Club kiezen waarmee je wilt slaan om het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering te bepalen. Daarna krijg je een clublengte en dat is altijd de langste club in je
tas, maar niet je putter.
- Als je dropt in een rechte lijn naar achter behoor je altijd een tee neer te zetten om het referentiepunt te bepalen.
- Als de vlaggenstok is weggenomen, bewaakt of hooggehouden: als de bal per ongeluk de bewaker, de bewaakte of
weggenomen vlaggenstok raakt, volgt er geen straf.
- Wanneer je een bal speelt van de afslagplaats, mag je de bal:
1. Spelen van elke plek binnen de afslagplaats.
2. Altijd opteën
Dit geldt ook als je bal in het spel is (bv. na de afslag via een boom terug op de afslagplaats of na een air shot) of als je
teruggaat onder een Regel om opnieuw van de afslagplaats te spelen.
Wanneer je beweging van je bal veroorzaakt op de afslagplaats krijg je geen straf (R9.4b-Exception 1).
- De eer wordt ook bij handicapwedstrijden bepaald door de bruto score.
- Provisionele bal: Je mag teruggaan om een provisionele bal te spelen (zolang 2 min.AGS zoektijd niet is verstreken).
De AGS local rules zullen ook in die zin worden aangepast.
.

Hierna geven we in een reeks van korte artikels de meest courante wijzigingen die je
als golfer zal tegenkomen:

Nieuwe regels #1: Bal identificeren
Na 2018 hoef je niet meer aan de tegenstander of medespeler te melden dat je jouw bal wil identificeren. In de nieuwe
regels wordt namelijk vertrouwd op de 'redelijke beoordeling' van een speler bij het meten van een plaats, punt, lijn,
gebied of afstand. Daarom is er per 1 januari 2019 geen 'meldingsplicht' meer als je een bal wil identificeren (of wil
bekijken of hij beschadigd is). Maar je moet de bal nog wel markeren voordat je hem opneemt.
Belangrijk: voordat je een ronde begint is het verstandig om met een stift een merkteken op je bal te zetten. Veel golfers
spelen met hetzelfde merk bal en als je jouw bal niet kunt identificeren, wordt hij als verloren beschouwd.

Nieuwe regels #2: er mag meer in de bunker

Pas vanaf 2019 mag je losse natuurlijke voorwerpen in de bunker verwijderen. Voorbeelden van losse natuurlijke
voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken. Er volgt ook geen straf meer als je het zand aanraakt met je club of
hand, zo lang je het maar niet doet om de conditie van het zand te testen.
Hou wel rekening met het volgende:
Als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt, krijg je daar wel één strafslag voor.
En je mag per 1 januari 2019 in een bunker nog steeds niet 'grounden' in de directe buurt van je bal.

Nieuwe regel #3: bal droppen
Tot 1 januari 2019 was de dropprocedure dat we de bal met gestrekte arm vanaf schouderhoogte laten vallen, maar
daarbij stuitert of rolt de bal vaak weg waardoor je vaak opnieuw moet droppen. Dat kost tijd. Het idee achter de nieuwe
dropprocedure (vanaf kniehoogte) is dat je vaak maar één keer hoeft te droppen en weer verder kan spelen.

Wat als de bal bij het droppen vanaf kniehoogte toch ver wegrolt?
Na 1 januari 2019 moet je droppen in een relief area (een gedefinieerde dropzone) die je moet bepalen met de langste
club in je tas, behalve de putter. Afhankelijk van de situatie mag je droppen in een relief area die één of twee stoklengtes
groot is.
De bal moet in de relief area gedropt worden en daar tot stilstand komen. Als de bal tot stilstand komt buiten de relief
area, moet de speler opnieuw droppen. Als de bal bij de tweede drop weer buiten de relief area rolt, dan mag de bal
geplaatst worden waar hij bij de tweede drop de grond raakte

Nieuwe regel #4: waterhindernis verdwijnt?
Waterhindernissen - gemarkeerd met rode of gele paaltjes - heten in de nieuwe regels hindernissen (penalty area's in
het Engels) en hindernissen zullen vanaf 1 januari niet meer alleen uit water bestaan maar kunnen ook gebieden met
woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn.
Deze gebieden mogen dus gemarkeerd gaan worden met rode of gele paaltjes. Dat geeft spelers de mogelijkheid om bij
een bal in een hindernis een drop te nemen (met strafslag)
Bal in hindernis: wat dan?
Als een bal na 2018 in een hindernis ligt, mag je hem spelen zoals hij ligt (zonder strafslag dus) of kiezen voor een drop
met bijtelling van een strafslag.
Bij het ontwijken van een hindernis in 2019 zijn er altijd twee opties:
Een bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag).
Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één strafslag.
Als je bal in een rode hindernis komt, is er nog een derde optie: de hindernis 'zijwaarts ontwijken' met bijtelling van één
strafslag.

Nieuwe regel #5: losse voorwerpen
Vanaf 1 januari 2019 geldt het volgende. Als je je bal vindt in een hindernis en vanaf daar wilt spelen, dan gelden
dezelfde regels als wanneer je de bal speelt vanaf de fairway of vanuit de rough. Dus voordat je gaat slaan mag je losse
natuurlijke voorwerpen in de hindernis verplaatsen. Je mag ook oefenswings maken waarbij de grond of het water in de
hindernis geraakt wordt. Je mag de club ook grounden bij de bal als je bal in een hindernis ligt.
Maar ... als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel één strafslag voor.
In regel #2 van dit artikel is al verteld dat je na 2018 ook in een bunker losse natuurlijke voorwerpen mag verwijderen.
Voorbeelden van losse natuurlijke voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken.

Nieuwe regel #6: Bal beweegt op de green
Hoe moet je vanaf 1 januari 2019 handelen als een bal op de green beweegt bij het opnemen, plaatsen, markeren of
een soortgelijke handeling? En hoe moet je in 2019 handelen als je bal op de green beweegt door wind?

In de nieuwe regels zal er geen straf meer zijn 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; of als je de balmerker laat
vallen waardoor de bal beweegt; of als je de bal met je voet beweegt; of als je de balmerker beweegt. In al deze
gevallen moet je de bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plek.
Ook als de bal beweegt nadat je de bal gemerkt en teruggeplaatst hebt, moet je de bal op de oorspronkelijke plek
terugplaatsen. Dat geldt niet alleen als de bal door eigen toedoen is bewogen maar ook als de bal beweegt door andere
oorzaken zoals de wind. Indien je de exacte plek waar de bal lag niet weet, schat deze dan zo nauwkeurig mogelijk in en
plaats de bal op die plek terug.
Deze regelaanpassingen hebben als doel om het spel eerlijker en eenvoudiger te maken en om het spel vlotter te laten
verlopen.

Nieuwe regels #7: Bal beweegt bij het zoeken
Volgens de nieuwe regels per 1 januari 2019 zal er geen straf meer zijn voor het per ongeluk bewegen van de bal bij het
zoeken. Indien de bal wordt bewogen, plaats de bal dan terug op de oorspronkelijke plaats. Als die oorspronkelijke plek

niet precies bekend is, maak dan een schatting - ook wat betreft hoe diep de bal onder het gras lag, en plaats de bal op
die plek terug. Er volgt wél straf als het ‘vrijwel zeker’ is dat de beweging van de bal met opzet door de speler
veroorzaakt werd.
Deze regelaanpassing heeft als doel om het spel eerlijker en eenvoudiger te maken en om het spel vlotter te laten
verlopen.
Wat niet verandert in 2019: als een tegenstander of medespeler jouw bal beweegt bij het zoeken, dan volgt er geen
straf. Indien de bal is bewogen, moet hij wel worden teruggeplaatst.

Nieuwe regel #8: Onbespeelbare bal in de bunker
Als je bal vanaf 1 januari 2019 in een moeilijke positie in een bunker ligt en als je besluit dat de bal onspeelbaar is, dan
heb je volgens de nieuwe regels een extra optie: droppen op een plaats buiten de bunker, in een rechte lijn naar
achteren. Als je voor deze extra optie kiest, moet je wel twee strafslagen bij je score optellen.
Wat betekent 'rechte lijn naar achteren'? Trek een denkbeeldige lijn tussen de hole en je onspeelbare bal in de bunker.
Bepaal een willekeurig punt op die lijn achter de bunker. Meet of schat een dropzone van één stoklengte aan een van de
zijden achter dat punt, en drop een bal in de dropzone.
Wat betreft het meten met een clublengte: volgens de nieuwe regels is een clublengtelengte de lengte van de langste
club in je tas, behalve je putter. De gelande bal moet vallen in en gespeeld worden van een punt in de dropzone.
Vroeger
Tot en met 31 december 2018 waren er drie opties als je bal op een moeilijke positie in een bunker lag en als je besloot
om de bal onspeelbaar te verklaren.
1)Een bal spelen van de plek waar je het laatst gespeeld hebt. Met bijtelling van één strafslag.
2)Een bal droppen achter het punt waar de bal lag, waarbij je dit punt op een rechte lijn moet houden tussen de hole en
de plek waar de bal wordt gedropt. De bal moet wel in de bunker gedropt worden. Met bijtelling van één strafslag.
3)Een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal ligt, niet dichter bij de hole. De bal moet wel in de
bunker gedropt worden. Met bijtelling van één strafslag.

De extra optie die er bij is gekomen in de nieuwe regels per 1 januari 2019 (droppen buiten de bunker in een rechte lijn
naar achteren) is dus optie nummer 4. Maar er is een belangrijk verschil: bij optie 4 moet je twee strafslagen noteren en
bij optie 1, 2 en 3 moet je één strafslag noteren.
Per 1 januari 2019 kan optie 4 aantrekkelijk zijn voor spelers die moeite hebben met bunkerslagen. Stel dat je op gras
ligt en dan in een bunker slaat en een moeilijke ligging in een bunker hebt. Als je dan eenmaal een mislukte slag in de
bunker gedaan hebt, dan kun je met optie 1 niet meer terug naar het gras. Met optie 4 kun je altijd terug naar het gras.
Optie 4 kan een goede keuze zijn als je strokeplay speelt en niet bedreven bent in bunkerslagen, want dan kun je de
score op die hole enigszins in de hand houden. Met stableford komt er al snel een moment dat je niet meer kunt scoren
en de bal kunt oppakken.
Wat niet verandert in de regels: de speler beslist zelf of zijn bal onspeelbaar is.
Het staat de wedstrijdleiding overigens vrij deze regel wel of niet toe te passen. Alleen moeten wel alle spelers
van te voren geïnformeerd zijn als de local rule niet wordt toegepast.

Nieuwe regel #9: Double hit
Wat zeggen de nieuwe regels als je een bal bij een slag per ongeluk twee of meer keer raakt?
Een 'double hit' betekent dat je de bal bij een slag per ongeluk twee of meer dan twee keer raakt. En er is in de regels
per 1 januari 2019 niet langer meer sprake van een strafslag bij een double hit. Alleen de slag wordt geteld. De bal moet
na de slag gespeeld worden zoals hij ligt.

Tot en met 31 december 2018 moest je bij een double hit één slag en één strafslag noteren. Als je de bal bij een slag
per ongeluk twee keer raakte, dan telde dat tot en met 31 december 2018 dus als één slag plus één strafslag. Als je de
bal bij een slag per ongeluk drie of vier keer raakte - dat gebeurt ook wel eens - dan telde dat ook als één slag plus één
strafslag.
Waarom een aanpassing?
De strafslag is per 1 januari 2019 vervallen omdat de regelinstanties vinden dat de straf oneerlijk en onnodig is. Er is in
2019 geen straf meer als de bal per ongeluk jou of je equipment raakt. Zo is er in 2019 ook geen straf meer als je per
ongeluk twee keer je bal raakt. 'Ongelukkige afbuigingen zijn per definitie een ongeluk', zeggen de R&A en USGA. 'De
uitkomst is in zulke gevallen toevallig en onvoorspelbaar, en het resulteert even vaak in een nadeel voor de speler als in
een voordeel.'

Zoals reeds aangehaald zijn dit, naar ik meen, de meeste courante situaties. Twee dingen staan echter vast; neem je golfregels
boekje of deze korte samenvatting mee in je tas. En vooral vraag naar of bekijk aandachtig de local rules van de club die we
bezoeken, het kan je een aardig voordeel opleveren indien je ze kent, anders ……

Succes en veel golfplezier !

Groetjes,

Patrick Bisschops
Vice-Captain / Rules Correspondent

Bronnen: BE.Golf / NGF / KBGF/R&A

