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Regel 1.3b – Toepassen van de Regels

“Redelijke inschatting” is ook van toepassing bij:

• Het vaststellen van het gebied van de baan waar de bal ligt.

• Het vaststellen of een bal op of buiten de baan ligt. 

• Het vaststellen of een bal in een abnormale baanomstandigheid ligt of deze raakt.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 1.3 – Spelen volgens de Regels

Deze Regel was al van toepassing (2019) op het 
inschatten van de plek waar de bal het laatst de grens 
van een hindernis heeft gekruist, bij het bepalen van 
waar de bal gedropt moet worden en bij het 
terugplaatsen van een bal op de oorspronkelijke plek.

Nu (2023) is duidelijk gemaakt dat de regel ook van 
toepassing is bij het bepalen in welk gebied van de baan 
de bal ligt.

➢ Zolang de speler doet wat gegeven de 
omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht 
om een plaats nauwkeurig te bepalen, zal het 
resultaat worden geaccepteerd, zelfs als na het doen 
van een slag uit videobeelden of andere informatie 
blijkt dat het oordeel van de speler verkeerd was. 
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Regel 1.3c(4) - Toepassen van straffen bij meerdere Regelovertredingen

Voor een “tussenkomende gebeurtenis” is niet meer van belang of de 
overtredingen wel of niet gerelateerd zijn. 

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Tussenkomende gebeurtenissen:
• Een slag doen
• Bewust zijn of worden van een overtreding

De Regel is gewijzigd zodat het bepalen of 

overtredingen gerelateerd of niet gerelateerd zijn geen 

deel meer uitmaakt van de toepassing ervan, wat 

betekent dat er minder gevallen zullen zijn waarin 

meerdere straffen van toepassing zijn.

Toelichting:

2019: Als een speler meerdere Regels overtreedt of een 

enkele Regel meerdere keren overtreedt voordat sprake 

is van een tussenkomende gebeurtenis en de 

overtredingen zijn het gevolg van afzonderlijke en niet 

gerelateerde handelingen, krijgt de speler apart straf 

voor elke overtreding.

2023: Als een speler meerdere Regels overtreedt of een 
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enkele Regel meerdere keren overtreedt voordat sprake 

is van een tussenkomende gebeurtenis, krijgt de speler 

slechts één straf. Als de Regelovertredingen verschillend 

bestraft worden, krijgt de speler de hogere straf.

Voorbeeld:

Tijdens een strokeplay wedstrijd raakt een speler het 

zand in een bunker bij het maken van een oefenswing 

en breekt hij een tak af die de ruimte van zijn 

voorgenomen swing belemmert.

2019: De speler krijgt 4 strafslagen. 2 strafslagen voor 

het aanraken van het zand in de bunker en 2 strafslagen 

voor het verbeteren van de ruimte voor zijn 

voorgenomen swing.

2023: De speler krijgt totaal 2 strafslagen.
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Meer dan één marker tijdens een 
ronde.

Het is niet noodzakelijk dat meerdere 
markers tekenen voor de holescores 
op de scorekaart als een marker de 
speler alle holes heeft zien spelen.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 3.3b(1) – Scoren bij strokeplay – Verantwoordelijkheden van de marker

Voorheen moest elke marker tekenen voor de holes waarop zij de marker waren, nu 
volstaat de controle en ondertekening van één marker als hij de speler alle holes 
heeft zien spelen.

Voorbeeld: Een 3-bal speelt een wedstrijd en elke speler is marker voor een andere 
speler. Eén speler moet geblesseerd uitstappen en kan niet langer als marker 
optreden. De overgebleven speler neemt zijn taak over en kan voor alle holes de 
scorekaart tekenen.
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De speler is niet meer verantwoordelijk voor de juiste 
handicap op de scorekaart bij wedstrijden.

5

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 3.3b(4) – Scoren bij strokeplay – Handicap op scorekaart

De Regel is gewijzigd zodat een speler niet langer 
verplicht is om zijn handicap op de scorekaart te 
vermelden. 

De Commissie is verantwoordelijk voor het berekenen 
van de handicapslagen van de speler voor de wedstrijd 
en moet deze gebruiken om de nettoscore van de speler 
te berekenen.
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Een beschadigde club mag tijdens de ronde worden vervangen 
(behalve als de club is beschadigd door misbruik).

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 4.1a(2) – Clubs – Vervangen van beschadigde clubs

Regel 4.1 Clubs

De Regel is gewijzigd zodat een speler een beschadigde 
club mag vervangen, mits de club niet is beschadigd 
door misbruik.

Voorheen (2019) mocht een beschadigde club alleen 
worden vervangen als deze was beschadigd door een 
invloed van buitenaf, natuurkrachten of een andere 
persoon dan de speler of zijn caddie.
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Regel 4.1a(3) – Clubs – Opzettelijk veranderen van speeleigenschappen

Een club met een niet toegestane externe applicatie (zoals een sticker op 
het clubhoofd) mag worden gebruikt als de applicatie wordt verwijderd 
voordat de slag wordt gedaan.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Een club met een niet toegestane externe applicatie 
(zoals een sticker op het clubhoofd)

2019: De club mag niet worden gebruikt, ook niet als de 
niet toegestane applicatie eerst wordt verwijderd (DQ).

2023: De club mag worden gebruikt als de applicatie wordt verwijderd voordat de 

slag wordt gedaan.
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Een speler mag geen club samenstellen uit onderdelen die iemand op de baan 
met zich meedraagt, ongeacht voor wie ze worden meegedragen.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 4.1b(4) – Clubs – Beperkingen bij het toevoegen of vervangen van clubs

2019: Een speler mag geen club samenstellen uit 
onderdelen die voor de speler werden mee gedragen. 
Gebruik van onderdelen die niet voor de speler werden 
meegedragen was wel toegestaan.

2023: Een speler mag geen club samenstellen uit onderdelen die iemand op de 

baan met zich meedraagt, ongeacht voor wie ze worden meegedragen.
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Een speler mag oefenen op de 
holes van de baan die niet voor de 
wedstrijd worden gebruikt.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 5.2 – Oefenen op de baan voor of tussen rondes

2019: Het niet was niet duidelijk of een speler Regel 
5.2b overtrad door binnen de grens van de baan te 
oefenen op holes die niet voor de wedstrijd worden 
gebruikt. 

Dit is nu verduidelijkt om aan te geven dat dit geen 
overtreding van Regel 5.2 is.

2023: Een speler mag oefenen op de holes van de baan die niet voor de wedstrijd 

worden gebruikt.
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Regel 6.3b – Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole

De straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met 
de Regels in het spel is gebracht is verlaagd naar één strafslag.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Voorheen was het de straf voor het vervangen van de 
bal als dat niet was toegestaan de algemene straf. Dit is 
nu verminderd naar 1 strafslag.
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Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Een bal die stilligt na te zijn 
gedropt, geplaatst of 
teruggeplaatst en daarna door 
natuurkrachten verrolt en tot 
stilstand komt in een ander 
gebied van de baan of buiten 
de baan moet worden 
teruggeplaatst.

Regel 9.3 – Bal bewogen door natuurkrachten

2019: Bal spelen zoals hij ligt.

2023: Bal terugplaatsen.

Voorbeeld: wanneer een bal wordt gedropt om een hindernis te ontwijken en stilligt
vervolgens als gevolg van de zwaartekracht begint te bewegen en terug de hindernis
in rolt.
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Regel 10.2b(1) & Regel 10.2b(2): Nergens op de baan mag de speler een voorwerp 
laten plaatsen om de speellijn aan te geven.

Regel 10.2b(3): Nergens op de baan mag de speler een voorwerp plaatsen om de 
speellijn aan te geven of te helpen bij het innemen van de stand.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 10.2b(4): Caddie mag niet helpen 
met oplijnen, maar geen straf als de 
speler wegstapt en opnieuw zijn stand 
inneemt nadat de caddie is 
weggestapt.

Regel 10.2b – Andere hulp

Regel 10.2 is vooral herschreven voor de duidelijkheid. 

Belangrijkste wijziging is dat het voorheen alleen verboden was om een voorwerp te 
plaatsen voor het aangeven van de speellijn op de green. Nu geldt dat voor de 
gehele baan.

Voor overtreding krijgt de speler de algemene straf.

Regel 10.2b(4) is herschreven om de Clarifications van 2019 in de Regel op te nemen. 

De term “beperkt gebied” is geintroduceerd om het gebied aan te geven waar de 
caddie niet mag staan wanneer de speler begint het het innemen van de stand tot en 
met het doen van de slag.

Het is wel toegestaan dat iemand anders dan de caddie van de speler in dit 
“beperkte gebied” staat om de balvlucht te volgen.

De beperkingen in 10.2b(4) gelden voor de caddie van de speler maar, bij 
spelvormen met partners en adviseurs (Regels 22, 23 en 24) ook voor de partner, zijn 
caddie en elke adviseur.
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Plaats van waar de bal gespeeld moet worden na een slag op de green: 
Een slag op de green vervalt niet als bal de speler, de club of een worm, insect of 
soortgelijk dier raakt.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 11.1b(2) – Bal in beweging raakt invloed van buitenaf

Wanneer de bal is gespeeld van de green. 

Als de bal na een slag vanaf de green in beweging is en 
per ongeluk de speler, de club waarmee de slag is 
gedaan of een worm, insect of soortgelijk dier raakt dan:

2019: de slag vervalt (tenzij Model Plaatselijke Regel D-7 
is ingevoerd)

2023: de slag vervalt niet.
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Regels 11.1b(2) & 11.2c(2): Als de slag op 
de green vervalt, maar de speler niet 
opnieuw speelt dan telt de slag wel en 
krijgt hij de algemene straf maar de speler 
heeft niet van een verkeerde plaats
gespeeld.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 11.1 – Bal in beweging raakt een persoon of invloed van buitenaf

Regel 11.2 – Bal in beweging opzettelijk van richting veranderd of gestopt

Regel 11.1b(2): De slag vervalt als de bal na een slag op 
de green een persoon, dier of los obstakel raakt.

Regel 11.2c(2): De slag vervalt als de bal na een slag op 
de green opzettelijk van richting wordt veranderd door 
een persoon.

Als de slag vervalt volgens de Regels maar de speler 
speelt niet opnieuw:

2019: Speler heeft van een verkeerde plaats gespeeld 
(en moet doorgaans herstellen om DQ te voorkomen)

2023: Speler heeft niet van een verkeerde plaats 
gespeeld

➢ Belangrijkste consequentie van de verandering is dat 
een speler niet meer gediskwalificeerd kan worden 
als hij gewoon doorspeelt.
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Ook het schoonmaken van een bal die 
niet is opgenomen valt onder deze 
Regel (1 strafslag).

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 14.1(c) – De bal schoonmaken

Voorheen (2019) was er geen duidelijkheid over de straf 
en Regel die van toepassing was op het schoonmaken 
van de bal zonder hem op te nemen.

Strikt genomen viel dit onder Regel 8.1 en zou dat de 
algemene straf opleveren. Nu is dat duidelijk 
opgenomen onder Regel 14.1c en is de straf 1 strafslag.
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Regel 14.2d: De bal terugplaatsen in 
zand zonder de oorspronkelijke ligging 
te herstellen resulteert in de algemene 
straf, maar is niet spelen van de 
verkeerde plaats volgens Regel 14.7.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 14.2 – De bal terugplaatsen

Bal in zand. Wanneer de bal in zand lag, ongeacht of dit 
in een bunker of ergens anders op de baan is: 

• De speler moet bij het terugplaatsen van de bal op 
zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet 
worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 
14.2c) de oorspronkelijke ligging zo goed mogelijk 
herstellen. 

• Bij het herstellen van de ligging mag de speler een 
klein deel van de bal zichtbaar laten als deze bedekt 
was met zand. 

Als de speler van de juiste plaats speelt maar de ligging 
niet goed herstelt in overtreding van deze Regel, krijgt 
hij de algemene straf. 
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2019: En heeft de speler van een verkeerde plaats 
gespeeld. Gevolg kon zijn DQ volgens Regel 14.7 (spelen 
van een verkeerde plaats met beduidend voordeel) 
wanneer het niet werd hersteld.

2023: Maar heeft de speler niet van een verkeerde 
plaats gespeeld.
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Regel 14.3b(3): Dropzone bij recht-naar-achteren ontwijken. 

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 14.3 – Een bal droppen

• De bal moet worden gedropt 
op de lijn; de plek waar de bal 
de grond raakt is het 
referentiepunt voor de 
dropzone.

• De dropzone is één clublengte 
in alle richtingen vanaf het 
referentiepunt.

Bij het recht naar achteren ontwijken (zie Regels 
16.1c(2), 17.1.d(2), 19.2b en 19.3b) moet de bal worden 
gedropt op de lijn en op een plaats die is toegestaan 
volgens die Regel; de plek waarop de bal is gedropt 
bepaalt de dropzone. 

➢ De bal mag dus dichter bij de hole tot stilstand 
komen, zolang hij maar binnen de dropzone blijft.
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Regel 14.3b(3): Dropzone bij recht-naar-achteren ontwijken. 

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 14.3 – Een bal droppen

• De bal moet worden gedropt 
op de lijn; de plek waar de bal 
de grond raakt is het 
referentiepunt voor de 
dropzone.

• De dropzone is één clublengte 
in alle richtingen vanaf het 
referentiepunt.

Bij het recht naar achteren ontwijken (zie Regels 
16.1c(2), 17.1.d(2), 19.2b en 19.3b) moet de bal worden 
gedropt op de lijn en op een plaats die is toegestaan 
volgens die Regel; de plek waarop de bal is gedropt 
bepaalt de dropzone. 

➢ De bal mag dus dichter bij de hole tot stilstand 
komen, zolang hij maar binnen de dropzone blijft.
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Alleen als een speler twee ballen heeft 
gespeeld om een fout te herstellen 
(ernstige overtreding) moet de speler dat 
melden bij de Commissie vóór het 
inleveren van de scorekaart.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 14.7 – Spelen van een verkeerde plaats

2019: Wanneer een speler probeert een fout te 
herstellen moet hij dat aan de Commissie melden.

2023: Alleen wanneer de speler met twee ballen heeft 
gespeeld om een mogelijke ernstige overtreding te 
herstellen moet de Commissie vaststellen met welke bal 
de score van de speler wordt bepaald. 

Het is daarom niet noodzakelijk om het corrigeren van 
een ernstige overtreding door met één bal verder te 
spelen bij de Commissie te melden.

Straf is ongewijzigd: diskwalificatie.
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• Het referentiepunt moet in het algemene gebied zijn.

• Als het punt direct achter de bal niet in het algemene 
gebied is moet de speler het dichtstbijzijnde punt 
vinden in het algemene gebied, niet dichter bij de hole 
en dat punt als referentiepunt gebruiken.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 16.3b – Ontwijkprocedure voor een ingebedde bal

2019: Geen vereiste dat referentiepunt in het algemene gebied is. Het referentiepunt 
is altijd direct achter de bal, waardoor ontwijken is soms niet mogelijk als geen enkel 
deel van de dropzone in het algemene gebied is.

2023: Referentiepunt moet in het algemene gebied zijn en is niet altijd meer direct 
achter de bal.

Met name wanneer een bal is ingebed in de wand van een bunker kan het punt 
direct achter de bal vaak buiten het algemene gebied zijn. 

De Regel en Clarification zijn aangepast om aan te geven dat het referentiepunt in dit 
geval het dichtstbijzijnde punt in het algemene gebied is.
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Wanneer een provisionele bal wordt gespeeld terwijl dat niet is toegestaan wordt dat 
de bal in het spel met straf van slag en afstand (Regel 18.1).

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 18.3 – Provisionele bal

De Regel is herschreven voor de duidelijkheid en maakt 
nu expliciet duidelijk dat het spelen van een 
provisionele bal terwijl dat niet is toegestaan 
automatisch spelen met straf van slag en afstand is.

Als de speler een slag doet van de plek van waar de 
vorige slag werd gedaan met de intentie om een 
provisionele bal te spelen terwijl een provisionele bal 
niet was toegestaan, is de bal die werd gespeeld de bal 
in het spel geworden met de straf van slag en afstand 
(zie Regel 18.1). 

Bijvoorbeeld als de bal zichtbaar in de bunker ligt na een mindere slag, mag je geen 
provisionele bal spelen.
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Er is specifiek opgenomen dat een speler verplicht is een gevonden bal te 
identificeren als het zijn bal zou kunnen zijn.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 18.3 – Provisionele bal

Als de provisionele bal niet de bal in het spel is 
geworden en een bal wordt gevonden die de 
oorspronkelijke bal zou kunnen zijn, moet de speler alle 
redelijke inspanningen leveren om die bal te 
identificeren. 

Als de speler dit niet doet kan de Commissie de speler 
diskwalificeren volgens Regel 1.2a als zij besluit dat dit 
ernstig wangedrag was, in strijd met de geest van het 
spel. 
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Regel 20.2d(2) – Administratieve fouten van de Commissie

De Commissie is volgens Regel 3.3b(4) verantwoordelijk voor het vaststellen van het 
aantal handicapslagen van de speler voor een wedstrijd en op basis hiervan de netto 
score te bepalen.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Als de Commissie een verkeerd aantal handicap 
slagen voor de speler berekent, dan wordt dit 
als een administratieve fout gezien die zonder 
tijdslimiet moet worden gecorrigeerd.

Een te hoge handicap en daarmee te veel 
ontvangen handicapslagen leidt niet meer tot 
diskwalificatie van de speler.      

2019: Speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap op de scorekaart. 

Als de handicap hoger was dan de werkelijk handicap en dit was van invloed op het 
aantal slagen, dan werd de speler gediskwalificeerd. 

Was de handicap op de scorekaart te laag, dan werd die handicap gebruikt om de 
netto score van de speler vast te stellen.
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• De Regel is gewijzigd zodat straffen met 
betrekking tot clubs, starttijd en onnodig 
oponthoud voortaan op de hole worden 
toegepast, op dezelfde manier als bij 
standaard strokeplay.

• Dezelfde wijziging is doorgevoerd in Regel 
21.3c (Straffen bij par/bogey).

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 21.1c – Straffen bij stableford

2019: Speler krijgt aftrek van aantal Stablefordpunten met betrekking tot:

• clubs (maximaal 4 punten, 2 per hole), 

• starttijd (te laat binnen 5 minuten 2 punten) en 

• onnodig oponthoud (1 punt voor eerste overtreding plus 2 voor tweede 
overtreding)

2023: Zelfde straf als bij strokeplay

• clubs 2 strafslagen per hole of verlies van hole met maximum van 4

• starttijd (te laat binnen 5 minuten 2 strafslagen of verlies van hole)

• onnodig oponthoud; eerste overtreding 1 strafslag, 2e overtreding 2 strafslagen
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Deze Regels zijn toegevoegd om aan te geven dat 
een speler niet achter zijn partner mag staan 
terwijl zijn partner een slag doet om zo 
informatie te verkrijgen voor zijn volgende slag.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regels 22.6 & 23.8 – Beperkingen voor het staan achter de partner tijdens de slag

Niet Toegestaan

R 22.6 en R 23.8 zijn beiden nieuw. Als aanvulling op de beperkingen in Regel 
10.2b(4) mag een speler niet op of dicht bij het verlengde van de speellijn achter de 
bal staan terwijl zijn partner een slag doet om zo informatie te verkrijgen voor de 
volgende slag van de partij. Straf voor overtreding van Regel 22.6: algemene straf

Dit is een aanvulling op de beperkingen voor de speler uit regel 10.2b(4)
Deze regels voor spelvormen met partners (foursomes en fourball) zijn een 
aanvulling op regel 10.2b(4).
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De introductie van deze Regel heeft tot gevolg dat de 
aanpassingen beschreven in deze regel van toepassing 
zijn op alle wedstrijden en alle spelvormen.

Voorheen kon een Commissie alle of een deel van de 
aanpassingen als Plaatselijke Regel van toepassing 
verklaren tijdens een wedstrijd.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 25 – Aangepaste Regels voor spelers met een beperking

Toelichting:

2019: De aangepaste regels voor spelers met een 

beperking zijn apart beschreven als aanpassingen op de 

Regels en zijn niet van toepassing tenzij een commissie 

besluit dat alle of een deel van de aanpassingen middels 

een plaatselijke regel wel gelden.

2023: De aangepaste Regels voor spelers met een 

beperking zijn onderdeel van de standaard Regels om 

aan te geven dat deze van toepassing zijn op alle 

spelvormen en alle wedstrijden.
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Regel 10.2b(3) is aangepast, zodat een speler geen straf 
oploopt, als de speler, de caddie of zijn begeleider een 
voorwerp neerlegt om te helpen bij het oplijnen of om te 
helpen bij het innemen van de stand voor het doen van de slag.

Het voorwerp moet worden weggehaald voordat de slag wordt 
gedaan, anders krijgt de speler de algemene straf voor 
overtreding van Regel 10.2b(3).

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 25.2c – Aanpassingen voor spelers die blind zijn
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Regel 25.4k: Aanpassingen van Regel 
11.1b(2) voor spelers die een 
mobiliteitshulpmiddel gebruiken.

Als een bal gespeeld van de green per 
ongeluk het mobiliteitshulpmiddel raakt, 
dan moet de bal worden gespeeld, zoals hij 
ligt.

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Regel 25 – Aangepaste Regels voor spelers met een beperking

2019: Als een bal gespeeld van de green per ongeluk het mobiliteitshulpmiddel
raakt, dan telt de slag niet en moet de speler de bal opnieuw spelen, tenzij de 
commissie dit heeft aangepast.

2023: Als een bal gespeeld van de green per ongeluk het mobiliteitshulpmiddel 
raakt, dan moet de bal worden gespeeld, zoals hij ligt.

30



Model Plaatselijke Regels
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Als de bal een elektriciteitsleiding 
(E-11) of een tijdelijke verhoogde 
lijn of kabel (F-22) raakt, vervalt 
de slag.

Wanneer de speler verder speelt 
en niet opnieuw speelt dan telt 
de slag wel en krijgt hij de 
algemene straf maar de speler 
heeft niet van een verkeerde 
plaats gespeeld.

Model Plaatselijke Regel E-11 & F-22
Bal raakt elektriciteitsleiding of een tijdelijke verhoogde lijn of kabel 

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Als de bal een elektriciteitsleiding of een tijdelijke verhoogde lijn of kabel raakt, 
vervalt de slag (2019 & 2023).
Wanneer de speler 
2019: De speler speelt van een verkeerde plaats en krijgt de algemene straf volgens 
Regel 14.7. Wanneer de speler dit niet herstelt en er is sprake van een ernstige 
overtreding volgt DQ.
2023: De speler speelt niet van een verkeerde plaats, de slag telt wel en de speler 
krijgt de algemene straf.

➢ Belangrijkste consequentie van de verandering is dat een speler niet meer 
gediskwalificeerd kan worden als hij gewoon doorspeelt.
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Gebruik van matten op delen van het algemene gebied 
gemaaid op fairwayhoogte of minder is toegestaan.

Model Plaatselijke Regel E-12 
Gebruik van matten in delen van het algemene gebied

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Deze MPR was voorheen beschikbaar op aanvraag maar is nu standaard opgenomen
in de Model Plaatselijke Regels.

Let op: toestemming van NGF is nodig voor qualifying condities.
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De Commissie kan het ontwijken zonder straf van specifiek aangegeven vaste 
obstakels toestaan als een bal in een hindernis ligt.

De bal moet altijd binnen dezelfde hindernis worden gedropt.

Model Plaatselijke Regel F-24 (nieuw) 
Ontwijken van een vast obstakel in een hindernis

Overzicht van wijzigingen – Golfregels 2023

Ontwijken van een vast obstakel wanneer de bal in een hindernis ligt is niet
toegestaan volgens Regel 16.1 (2019 en 2023).

Deze nieuwe Model Plaatselijke Regel maakt het mogelijk om een specifiek obstakel
in een hindernis te mogen ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1b.

Daarbij moet de bal wel worden gedropt binnen dezelfde hindernis.

34



Documentatie

Opleidingsmaterialen

Examens
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• De Spelerseditie vervalt. Er blijft alleen een digitale 
uitgave met verkorte beschrijvingen van de Regels 
(Players Rule Finder, visueel zoeken).

• De volledige Golfregels zijn vertaald in het 
Nederlands en zijn vanaf half december 
beschikbaar.

• De Model Plaatselijke Regels worden ook vertaald 
en komen binnenkort beschikbaar op de website 
van de NGF.

• De Official Guide is niet in het Nederlands 
beschikbaar.

Uitgaven Golfregels 2023 
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• Boeken startende golfers en oefenexamen worden 1 boek.

• De teksten worden nu aangepast en het boek zal in 
november naar de drukker gaan.

• Mogelijkheid om boek te bestellen bij info@golfboeken.nl.

Overzicht van wijzigingen in opleidingsmaterialen
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• De inhoud van de (oefen)examens zal de komende 
maanden worden aangepast, zodat vanaf begin 2023 de 
nieuwe (oefen)examens kunnen worden gebruikt.

Overzicht van wijzigingen oefenexamens en regelexamens
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Vragen?
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Bedankt
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