
Opfrissing van de golfregels 

Om tot een uniforme toepassing van de golfregels te komen, is er in samenwerking met de Regelcommissie een 

beperkte lijst samengesteld die de golfregels opfrist. Deze lijst vindt u ook op de website onder Senioren. Een 

handig hulpmiddel!  Later bekijken we of we deze handeling herhalen. 

- Bal plaatsen of “Preferred Lies” - Lokale regel -  procedure Regel 14.2b en 14.2e: Dit is een typische 

winterregel die echter uitzonderlijk bij langdurige droogte ook wel eens in de zomerperiode wordt aangekondigd. 

P.L. wordt steeds aangekondigd met een lokale regel (1 november tot 30 april). 

Handelwijze: "In het gedeelte van het algemeen gebied (met inbegrip van paden door de rough) waar het gras 

op fairwayhoogte of korter is gemaaid, mag - na het markeren van de bal - de bal zonder straf worden verplaatst 

of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen in het algemeen gebied, binnen 15 

cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal 

verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst, is hij in het spel”.  

- Ingebedde bal - Regel 16.3: Een bal die ingebed is in zijn eigen pitchmark in het algemeen gebied mag 

zonder straf gedropt worden (free drop). Het “algemeen gebied” werd vroeger vernoemd als “door de baan”. Om 

te spreken over een ingebedde bal moet de bal in de lucht geweest zijn en niet in de grond zijn geslagen met de 

vorige slag.  

Uitzondering: je hebt geen recht op een free drop als de bal ingebed is in zand in een deel van het algemeen 

gebied waar het gras niet op fairwayhoogte of lager is gemaaid (bijvoorbeeld een zanderig gebied in de rough, 

een wasteland area met zand). Als het gaat om zand op een kort gemaaid deel van de baan (bijvoorbeeld een 

divot op een fairway die door de greenkeepers met zand en graszaad is gevuld), dan heb je bij een ingebedde bal 

wel recht op een free drop. Met 'zand' worden niet de bunkers bedoeld.  

Als je 'relief' mag nemen omdat je bal is ingebed, mag je de bal oppakken, schoonmaken en droppen zonder 

strafslag. Het is altijd aangewezen om het referentiepunt (vlak achter de plaats waar de bal ingebed was) te 

markeren. Je dropt in de relief area oftewel dropzone. De dropzone is in dit geval binnen één clublengte van het 

referentiepunt en niet dichter bij de hole dan het referentiepunt. 

Bij ingebedde bal op de green markeer je de bal, maak je de bal indien nodig proper, herstel je de schade aan de 

green en plaats je de bal terug op de originele plaats. 

 

- IJs, hagel en sneeuw – rijp en dauw: Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de gewone regels 

beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler.  

• Als de hele baan bedekt is met sneeuw kan je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk 

voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je maar niet de bal beweegt.  

• Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kan je sneeuw het 

beste behandelen als tijdelijk water: dan kan je het tijdelijk water ontwijken en droppen op een stukje 

gras. 

• Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen en dat geldt dus ook voor hagel.  

• Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals hij ligt. 

- Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijke voorwerpen (het kleeft aan het gras) en ook geen tijdelijk water. Je mag 

rijp of dauw niet wegvegen op de green.   

 

- Tijdelijk water - Regel 16.1: De regel voor "tijdelijk water" geldt het hele seizoen, maar komt misschien meer 

voor in de winterperiode. Er is sprake van tijdelijk water als het water zichtbaar is en blijft voor en nadat de 

speler zijn stand inneemt op de afslagplaats, op de fairway, in de rough, op de green en in een bunker, maar 

niet in een strafgebied. Als je tijdelijk water in een bunker ontwijkt, moet je in de bunker droppen. Buiten de 

bunker droppen mag ook, maar dat kost dan wel één strafslag. (Je moet dan droppen in een rechte lijn tussen de 

vlag en de plaats waar de bal oorspronkelijk lag.) Bepaal het nearest point of relief, markeer dit referentiepunt 

en drop daar een bal binnen één stoklengte. Je mag je bal schoonmaken voordat je dropt. Bij tijdelijk water op de 

green kan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering ook buiten de green liggen. Ook dan moet je de bal 

plaatsen.    

 


