
 

 

 
Vragen van de deelnemers aan het ‘Webinar over de golfregels’ op 5 
juni 

 
 

Bunkers  
Kan er toch niet gekeken worden naar een oplossing voor de niet netjes 
achtergelaten bunkers?  

Uiteraard vragen we iedere golfer om de bunkers zo netjes mogelijk achter 
te laten met je voet of een club. Andere mogelijkheden om de bunkers 

netjes achter te laten zijn:  
- Het meegeven van een (lichte) hark aan één persoon per flight.  

- Greenkeepers en marshals extra laten harken als ze langs bunkers 
rijden 

- Spelers aanmoedigen een speelgoed harkje mee te nemen  

 
Nu er vanwege de Covid-19 pandemie geen harken toegestaan zijn in de 

bunkers, krijgen wij vanuit de clubs meerdere vragen om een plaatselijke 
regel mogelijk te maken voor het ontwijken van slechte liggingen in 
bunkers, omdat spelers de bunkers niet netjes achterlaten. Daarom heeft 

de Handicap & Regel Commissie van de NGF, zoals aangekondigd tijdens 
het webinar van 5 juni, deze situatie besproken en besloten om 

onderstaande plaatselijke regel toe te staan, waarbij qualifying condities 
mogelijk blijven.   
De plaatselijke regel is hier te vinden: www.ngf.nl/coronaregels  

 
Als spelers hun best doen om de bunkers netjes achter te laten, is er in 

principe geen noodzaak om een plaatselijke regel in te stellen voor bunkers 
in de afwezigheid van harken. Echter als de commissie het gevoel heeft dat 
de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke 

omstandigheden kunnen spelen, kan de commissie besluiten om deze 
plaatselijke regel in te stellen die het mogelijk maakt om de bal te plaatsen 

in bunkers binnen een kaartlengte (15 cm), niet dichter bij de hole dan de 
oorspronkelijke ligging van de bal.  
 

 
  

Hole  
Indien een bal in de hole gespeeld wordt, maar via het verhoogde dekseltje 
in de hole, de hole weer verlaat, geldt de bal als niet-uitgeholed?  

Ja, inderdaad geldt de bal dan als niet-uitgeholed. De bal moet in de hole 
liggen of klem tussen de green en de vlaggenstok waarbij een gedeelte 

onder het maaiveld moet liggen (Regel 13.2c).  
 
Ik heb gezien dat de USGA en CONGU wat toleranter zijn, en accepteren dat 

de bal niet geheel onder de oppervlakte van de green ligt. 
De reden waarom de NGF heeft aangegeven dat het nodig is dat de bal 

volledig onder het oppervlak van de green tot stilstand moet kunnen komen 
is omdat de bal dan een kleine kans heeft om de hole weer te verlaten. 

http://www.ngf.nl/coronaregels


  

Deze gevallen willen we voorkomen. Zie ook de vraag erboven. Daarnaast 
willen we proberen om zo dicht mogelijk bij de ‘normale’ qualifying condities 
te blijven.  

 
 

 
Vlaggenstok 
Wat als de bal klem zit tussen de rand van de hole en de stang van zo’n lift 

mechanisme? Is hij dan uitgeholed? 
Ja, dan is de bal ook uitgeholed.  

 
Hoe te handelen als de vlag door de wind uit de hole is gewaaid en de bal 
op de green tegen de vlaggenstok komt? Door de extra verhoging in de hole 

heb ik dit meermalen zien gebeuren. 
Dan speel je de bal verder zoals deze ligt. Het veiligste is om vervolgens 

met een winterwant of een handdoekje de vlag weer in de hole te zetten 
voor de volgende groepen.  
 

 
 

Weghalen van palen 
Wat te doen met de hindernispalen, en de afstandspalen, die je onder 
normale omstandigheden mag weghalen? 

Mocht je palen weg willen halen, dan kan je bijvoorbeeld met een 
winterwant of een handdoekje de paal verwijderen en terugzetten met op 

die manier een kleine kans om besmet te raken.  
 

 
 
Green 

Een pitchmark van een bal aan de rand van de hole mag toch ook hersteld 
worden? Ja, die mag hersteld worden.  

 
 
 

Bal opnemen bij pad 
Je wilt het pad ontwijken. Wat als je eerst je bal markeert en dan opneemt. 

Kost je dat ook een strafslag als je uiteindelijk toch liever van het pad 
speelt? 
Ja, zodra je je bal hebt opgepakt (gemarkeerd of niet) en je wilt toch van 

het pad spelen, dan moet je de bal terugplaatsen een strafslag tellen.  
 

Je wilt het pad ontwijken. Je pakt je bal op en daarna wil je toch je bal 
onspeelbaar verklaren. Wat nu?  
Je mag je bal onspeelbaar verklaren maar dan wel met twee strafslagen.  

1 strafslag voor het opnemen van de bal en 1 strafslag voor de onspeelbare 
bal. Lees ‘Interpretation’ 9.4b/6 voor alle opties en uitleg die de speler 

heeft.  
 



  

 
 
Droppen 

Als je bal bij het droppen tegen je voet komt in de dropzone, is dit dan een 
geldige drop?  

Als je bal eerst tegen je voet komt en dan in de dropzone, dan is dit een 
foute drop, en moet je opnieuw droppen.  
Als je bal eerst in de dropzone land en vervolgens tegen je voet rolt, dan is 

dit een geldige drop, maar om zonder straf te kunnen spelen moet de bal 
wel tot stilstand komen in de dropzone.  

 
Als er een droppingzone is aangegeven ben je dan verplicht om daar 
gebruik van te maken, ook als je een nearest point kan vinden? 

Nee, een droppingzone (gebied aangegeven door de Commissie) is een 
extra optie boven op de opties binnen de golfregels.  

 
 
 

Verboden speelzone 
Als je bal buiten de verboden speelzone ligt en je hebt met je swing last van 

de verboden speelzone. Heb je dan recht op een vrije drop? 
Ja, als je last hebt van de verboden speelzone met je stand ligging of swing 
mag je de verboden speelzone ontwijken. (Regel 2.4; 16.1f(2); 17.1e(2)) 

 
Er is toch een regel dat blauwe paaltjes met een groene kop niet betreden 

mogen worden en paaltjes met een blauwe kop wel? 
Blauwe paaltje zijn GUR. Als er blauwe paaltjes staan dan mag de speler 

kiezen om eruit te spelen of om de GUR zonder straf te ontwijken. Blauwe 
paaltjes met een groene kop wordt een verboden speelzone. De speler mag 
dan niet uit deze GUR spelen. Het niet betreden van deze GUR is een 

plaatselijke regel die de club zelf mag instellen.  
 

Voorbeeld tekst plaatselijke regel:  
Het is niet toegestaan de verboden speelzones op hole x,y en z te betreden 
Straf voor overtreding: algemene straf 

 
Daar de kans bestaat dat deze plaatselijke regel buiten wedstrijden niet 

wordt gevolgd door spelers kan ook een gedragsregel worden opgesteld met 
de volgende tekst: 
Het is niet toegestaan de verboden speelzones op hole x,y en z te betreden 

Straf voor overtreding: De exploitant van de baan en/of het bestuur van de 
vereniging of een door hen aangewezen vertegenwoordigen kan bij 

overtreding de volgende straf opleggen: 
1. Waarschuwing en/of verwijdering van de baan bij eerste overtreding 
2. Verwijdering van de baan en ontzegging van de toegang tot de baan 

bij een volgende overtreding 
NB de club baan mag zelf de strafmaat bepalen 

 
 



  

 
Hindernis 
Een van de opties bij een waterhindernis is in een rechte lijn naar achteren. 

Dan moet je de bal toch op de lijn droppen en niet een stoklengte opzij 
zoals Robert liet zien?  

Sinds de nieuwe golfregels die in 2019 zijn begonnen is er geprobeerd om 
te zorgen voor zoveel mogelijk consistentie. Bij alle ontwijk opties heb je 
een dropzone die je moet bepalen, dus nu ook bij deze optie. Je bepaalt een 

referentiepunt op de rechte lijn naar achteren en bepaalt vanaf daar de 
dropzone. 

 
 
 

Overig 
Wat is de status van de beregeningsinstallatie met slangen en sproeiers. Als 

die niet werkt kan bijv. een slang opzij gelegd worden om een bal te kunnen 
spelen. Als er wel gesproeid wordt is dat soms wel, soms niet mogelijk 
gezien de ligging of het gewicht van de slangen. Hetzelfde obstakel heeft 

dan eigenlijk 2 statussen, hoe leg je dat de leden uit? 
Als de slang/ sproeiers of installatie makkelijk weg te halen is of opzij te 

leggen, dan is het een los obstakel. Als de slang/ sproeiers of installatie 
moeilijk of niet te verplaatsen zijn, dan zijn het vaste obstakels. Zie ook de 
definitie van los en vast obstakel.  

 
Veel fairways zijn belucht en daardoor zijn er grote gaten ontstaan, mag je 

deze ontwijken en de bal plaatsen? 
De Commissie mag besluiten om beluchtingsgaten, die recent gemaakt zijn 

en die de ligging van de bal of de ruimte voor de voorgenomen swing 
aanzienlijk zouden kunnen belemmeren, op dezelfde manier te laten 
ontwijken als grond in bewerking, maar daarbij een 

belemmering door de stand uit te sluiten middels een plaatselijke regel. 
Deze plaatselijke regel moet worden ingetrokken als de beluchtingsgaten 

voldoende zijn hersteld en er geen sprake meer is van een aanzienlijke 
belemmering. 
 

Op deze pagina staat het document met alle mogelijke plaatselijke regels 
waaronder die van de beluchtingsgaten.  

https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/baaninrichting-en-plaatselijke-regels  
 
De wand van een greenside bunker bestaat uit gestapelde graszoden. Als 

een bal ingebed ligt in deze gestapelde graszoden, is er geen mogelijkheid 
om achter de bal een tee in de grond te zetten in het algemene gebied. Bij 

een clublengte naar links en rechts kom je ook niet uit in het algemene 
gebied. Dit betekent dan toch dat er geen recht is op relief? Je kan dan niet 
anders dan de bal onspeelbaar verklaren en volgens regel 19.2 het spel 

vervolgen? 
Klopt. Zie hiervoor regel 16.3b in de Clarifications 

 
 

https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/baaninrichting-en-plaatselijke-regels
https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/nieuwe-en-oude-golfregels/clarifications-golfregels


  

WHS 
Komt er ook een dergelijk webinar over het nieuwe handicap systeem?  
Hoogstwaarschijnlijk wel. Jullie worden middels de Handicap en 

Regelnieuwsbrief hiervan op de hoogte gebracht.  
Daarnaast zijn we bezig met het schrijven van een artikel dat clubs kunnen 

gebruiken om hun leden te informeren over het WHS. Dit zal op 
www.ngf.nl/whs komen te staan. Deze pagina is vooral voor 
handicapcommissies bedoeld. De pagina www.golf.nl/whs is vooral richting 

de golfers geschreven en wordt elke twee weken gevuld met nieuwe 
informatie.  

 

http://www.ngf.nl/whs
http://www.golf.nl/whs

