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Agenda 19.30-21.30 

• nieuws RvM 

• competitie 

– Matchplay 

– NGF competitie regels 

• regels 

 

 

 

 

 

 

• tussendoor hebben we 
enkele regelvragen voor u 

 



Nieuwe routing 2de negen (en SI) 

bunker 



Aanpassing PR OB 

• Buiten de Baan is gemarkeerd met witte palen 
of palen met witte kop. Rechts op holes 3 en 
17 en links op hole 8 wordt de grens van 
buiten de baan gemarkeerd door de 
afrastering met witte markering.  

 



Aanpassing PR Dassenburcht 

• Het gebied tussen holes 11 en 12 is kwetsbaar milieu 
(GKM) en gemarkeerd door een afrastering met 
wit/groene markeringen. Dit gebied is “buiten de 
Baan” (R27-1b). Het betreden en spelen uit het gebied 
is niet toegestaan. Voor het ontwijken van de 
belemmering door afscheiding GKM is de Plaatselijke 
Regel zoals opgenomen in Appendix I, deel A van de 
Golfregels (zie p. 141-143) van toepassing, zie met 
name p. 142 item 3(a).  

• Noot: Het ontwijken van de belemmering door 
afscheiding GKM is vergelijkbaar met het ontwijken van 
een vast obstakel (R24-2b(i)). 
 



Korte PR op kaart 

• Het gebied tussen holes 11 en 12 is 
kwetsbaar milieu (GKM) en 
gemarkeerd door een afrastering met 
wit/groene markeringen. Dit gebied is 
“buiten de Baan” (R27-1b). Het 
betreden en spelen uit het gebied is 
niet toegestaan. Voor het ontwijken 
van de belemmering door afscheiding  
GKM zie de plaatselijke regel zoals 
gepubliceerd op het mededelingen 
bord. Noot: Dit is vergelijkbaar met het 
ontwijken van een vast obstakel (R24-
2b(i)). 
 



Wedstrijdreglement 2018 



Ready golf (8.1) maar niet bij matchplay 

• niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de 
speler die als eerste klaar is om te slaan; 

• als er in de verte nog een partij staat kunnen golfers die 
minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de longhitters; 

• eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar 
een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog 
nodig is; 

• putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken 
van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je 
medespeler nog verder weg van de hole dan jouw bal; 

• bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de 
bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geputt. 



Slag tegenstander laten vervallen? 

• Verkeerde volgorde: 
tegenstander mag eisen 
de slag te laten 
vervallen 

• Verkeerde plaats bij 
afslag hole: 
tegenstander mag eisen 
de slag te laten 
vervallen 

 

R 10-1 R 11-4 



Matchplay versus Strokeplay 

Matchplay 
• spelen tegen directe 

opponent (tegenstander) 
– opponent is geen outside 

agencies 

• algemene straf: verlies van 
de hole 

• slag, hole of match kan 
worden gegeven 
– of gehalved 

• oefenronde op wedstrijddag 
toegestaan 

Strokeplay 
• spelen tegen (mede-) 

competitors 
– ook in andere flights 

– medecompetitors zijn outside 
agencies 

• algemene straf: 2 strafslagen 

• altijd uitholen 
– DQ als dit niet wordt hersteld 

voor volgende afslag (of 
verlaten green hole 18) 

• oefenronde op wedstrijddag 
verboden 

R 2 R 3 



Twijfel over handelswijze 

• Bij matchplay heeft u de volgende opties: 

– u raadpleegt direct een referee 

– u (probeert het uit te zoeken en ) wordt het onderling eens  
• een speler mag een regelovertreding van de tegenstander door de 

vingers zien 

– u bent of wordt het niet eens en wil later een beslissing 
vragen 
• een dient tijdig een claim in  

– voor volgende afslag of verlaten van de green hole 18 

• uiteindelijk kan de stand van de match of hole worden aangepast 

• spel door totdat bij elke uitspraak de stand van de match beslist  is 

R 2-5 



Gebruik het regelboekje 

• in de tas 

• lees beknopte gids 

• gebruik 

– definities 

– regels 

– … 

– register 

• alternatieven 

https://www.degolfacademie.nl/index.cfm


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

GoSoapBox 

• we hebben enkele Matchplay regelvragen 
voor u 

• gebruik uw smartphone of tablet en ga naar 
app.gosoapbox.com 

• de Event Access Code is: 564-297-288  

• daar krijgt u de regelvragen ook te zien en 
kunt u anoniem antwoorden 

http://app.gosoapbox.com/
http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 1 

• U spreekt met uw tegenstander af alle putjes 
binnen een halve meter te geven. Wat is het 
gevolg? 

 

U heeft correct gehandeld. 

De match wordt gehalved. 

U wordt beiden gediskwalificeerd. 

De eerste die de bal oppakt wordt 
gediskwalificeerd. 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 2 

• Uw tegenstander loopt midden over de 
fairway en loopt per ongeluk tegen uw bal op. 
Hij plaatst hem terug. Wat is het gevolg voor 
de tegenstander? 

 

Hij heeft correct gehandeld, geen strafslagen. 

Hij krijgt één strafslag. 

Hij verliest de hole. 

Hij wordt gediskwalificeerd. 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 3 

• Beide ballen in een foursome liggen ongeveer 
even ver van de hole. U pakt de putter om te 
meten, maar tijdens het meten stoot u per 
ongeluk tegen de bal van uw partij. Wat nu? 

 

Bal terugplaatsen, één strafslag. 

Bal terugplaatsen, geen strafslag. 

Spelen zoals de bal ligt, één strafslag. 

Spelen zoals de bal ligt, geen strafslag. 

http://app.gosoapbox.com/


Competitie 

 

• matchplay 

 

• greensome  foursome  

    (in 18 & 27 holes competities) 

 



Bal per ongeluk bewogen 
op de green 

• De plaatselijke regel voor de per ongeluk 
bewogen bal op de green geldt tijdens de NGF 
competitie 

• ongeacht plaatselijke regel baan 

 

 

 

R 18-2 
R 18-3 
R 20-1 



Afstandsmeters 
 (tijdens NGF competitie) 

• afstandsmeters zijn toegestaan tijdens NGF 
competitie  

– ongeacht plaatselijke regel baan! 

• zelfde PR als RvM voert 

• Straf voor overtreding  

– bij de eerste overtreding: Matchplay - Verlies van 
de hole; Strokeplay - Twee slagen.  

– bij volgende overtreding - Diskwalificatie  

R 14-3 



Elektronische appraten 

• Tijdens NGF competitiewedstrijden behoren 
spelers en … [caddies] geen elektronische 
apparaten te gebruiken of anderen te laten 
storen, met uitzondering van volgens Regel 
14.3 van de Golfregels toegestane 
afstandsmeters. 

• Straf voor ernstige overtreding: diskwalificatie 

R 14-3 



Caddies  
(tijdens NGF competitie) 

• de speler worden bijgestaan door een caddie, maar hij 
mag maar één caddie tegelijkertijd hebben. Als de 
caddie niet vanaf de aanvang van de match de speler 
als caddie bijstaat, dan mag hij de nog te caddiën holes 
niet al eerder in de ronde een andere speler als caddie 
hebben bijgestaan. 

• Uitzondering: een uitgespeelde teamgenoot mag op 
elk moment gedurende een match als caddie een 
teamgenoot die nog geen caddie heeft gaan bijstaan 

• Straf voor overtreding 
– Aftrek van hole in stand (max 2 holes) 
– DQ als na constatering overtreding wordt voortgezet  

R 8-2 



Plaatsen 

• Indien plaatsen door club is ingesteld … 

• "Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door 
de baan ligt, mag zonder straf worden 
opgenomen en schoongemaakt. De speler moet 
de bal plaatsen binnen 15 cm van de 
oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de 
hole, op een plek die niet in een hindernis of op 
een green is." 

• De speler mag zijn bal maar éénmaal plaatsen en 
wanneer bal is geplaatst, is hij in het spel. 



Advies  
(tijdens NGF competitie) 

• een speler mag, behalve aan zijn partner, aan 
geen enkele deelnemer aan de wedstrijd advies 
geven 

• een speler mag alleen advies vragen aan zijn 
partner of aan zijn of hun caddie  

• indien een speler ongevraagd advies krijgt van 
derden, behoort hij onmiddellijk actie te 
ondernemen om deze onjuiste handelwijze te 
stoppen 

• Straf: Verlies van hole 
– volgende hole als het tussen 2 holes plaatsvindt 

R 8-1 

informatie over de regels is geen advies! 



Foursome 

• een match waarin twee spelers spelen tegen 
twee andere spelers, elke partij met één bal 

• de partners moeten … om beurten slaan bij 
het spelen van elke hole 
– strafslagen hebben geen invloed op de volgorde 

van spelen 

• Matchplay:  indien een speler speelt wanneer 
zijn partner had moeten spelen (bv na airshot, 
spelen provisionele bal), verliest zijn partij de 
hole  

R 29 



Greensome  
(18 & 27 holes competities) 

• beide spelers slaan af en beslissen vóór de tweede slag met 
welke bal de hole om-en-om wordt uitgespeeld 

• beperking van provisionele bal bij afslag greensome 

– max één provisionele bal (speler naar keuze) 

– alleen toegestaan als mogelijkheid bestaat dat GEEN van 
BEIDE ballen Binnen de Baan gevonden kan worden 

– niet toegestaan als tenminste één bal in Waterhindernis is 

– provisionele bal moet worden opgeven als tenminste één 
originele bal is gevonden 

– Straf voor overtreding: verlies van de hole 
• strafslagen DIRECT toe te schrijven aan de NIET gekozen bal 

vervallen 



app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 4 

• Er mag worden geplaatst. U pakt uw bal en 
plaatst hem op een wormhoopje binnen 5 cm 
van originele positie en niet dichter bij de 
hole. U slaat de bal. Wat is het gevolg? 

 

U heeft correct gehandeld. 

U krijgt één strafslag. 

U verliest de hole. 

U wordt gediskwalificeerd. 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 5 

• Na 2 minuten vergeefs zoeken, geeft u de hole. 
Direct daarna vindt u de bal alsnog en 'herroept' 
u het geven van de hole en vervolgt het spel. Wat 
nu? 

 

U heeft correct gehandeld. 

U verliest de hole. 

U verliest de hole en er wordt ook één hole 
afgetrokken van de stand van match. 

U wordt gediskwalificeerd. 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 6 

 

Ja 

Nee 

http://app.gosoapbox.com/




Is dit GUR? 

• Nee 

– maar wellicht 
aanbeveling dat 
commissie het GUR 
maakt 

• Bij Matchplay kan je 
tussentijds baan 
aanpassen, maar bij 
Strokeplay niet 



Abnormale terreinomstandigheden 

• Hoe mag u het tijdelijk 
water in de bunker 
ontwijken? 

• Als volledig ontwijken niet 
mogelijk is mag in de 
bunker worden gedropt zo 
dicht mogelijk bij de waar 
de bal leg en op een plaats 
waar de belemmering 
zoveel mogelijk wordt 
ontweken 

 

R 25 



ATO 

• of met één strafslag 
droppen op de vlaglijn 
achter de bunker 

• vlaglijn: rechte lijn door 
de hole en de plek waar 
de bal ligt, zover naar 
achteren als je wilt 

• je hoeft geen natte voeten 
te maken, dan mag de bal 
worden vervangen 

 

 



Obstakels 

Losse obstakels Mag u overal op de baan 

verwijderen 

Bij bewegen zonder straf 

terugplaatsen (soms droppen) 

Vaste obstakels Mogen overal op de baan worden 

ontweken tenzij de bal in een 

waterhindernis ligt 

Nearest Point of Relief  (NPR) 

zoeken en binnen 1 stoklengte 

droppen 

R 24 



LOSSE OBSTAKELS 

Droppen, als exacte positie onbekend is 



VASTE OBSTAKELS 

Ook bij stand of  
voorgenomen swing  



Dichtstbijzijnde punt zonder 
belemmering (NPR) 

club waar u zonder obstakel mee zou slaan 
full relief nemen! 

of 
ATO 



Dichtstbijzijnde punt zonder 
belemmering (NPR) 

Geen Nicest Point of Relief!  
NPR kan midden in boom of struik zijn 

https://www.youtube.com/watch?v=VyIFLLpUJEg


Aangepaalde boom 

• Aangepaalde 
boom is alleen 
vast obstakel als 
er een 
plaatselijke regel 
is! 

• volgens onze PR 
moet 
aangepaalde 
boom worden 
ontweken! 

 twee palen en  
een boom 

aangepaalde boom 

R 24-2 PR 



app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 7 

• Mag een konijnenhol in een bunker worden 
ontweken? 

 

Ja 

Ja, met één strafslag 

Nee 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 8 

• Er ligt een bunker tussen de hole en de bal 
Voordat u slaat harkt u een aantal 
voetstappen aan in de bunker, zij liggen niet 
op de speellijn. Wat is het gevolg? 

 

U krijgt geen strafslag. 

U krijgt één strafslag. 

U verliest de hole. 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 9 

• Uw bal ligt in een laterale 
waterhindernis. In principe 
speelbaar, maar een 
waarschuwingsbord staat in de weg. 
Wat nu? 

 
U mag het waarschuwingsbord als vast 

obstakel ontwijken. 
U kunt het bord alleen ontwijken door 

de waterhindernis regel toe te passen. 
U mag het waarschuwingsbord 

(tijdelijk) verwijderen en uit de 
waterhindernis spelen. 

http://app.gosoapbox.com/
http://www.barryrhodes.com/2017/08/obstruction-in-water-hazard.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+RulesOfGolf+(Rules+of+Golf)


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 10 

• Ligt de bal in de 
waterhindernis? 

 

Nee. 

Ja. 

http://app.gosoapbox.com/


Grenzen (palen of lijnen) 

waterhindernis, GUR … 

• grens wordt bepaald door 
– lijnen (indien aanwezig) 

– anders buitenzijde palen 

• lijnen (en palen) zijn deel 
van waterhindernis (of GUR) 

• bal ligt in waterhindernis (of 
GUR ) als enig deel de grens 
raakt 

 

Buiten de baan 

• OB grens wordt bepaald door 
– lijnen (indien aanwezig) 

– anders binnenzijde palen 

• bal ligt buiten de baan als hij 
geheel buiten de baan ligt 

Bal is in kleinste gebied dat wordt geraakt 



Waterhindernis 

• "lig-lag-lijn" 

 

 

1. spelen zonder strafslag waar bal ligt? 

2. met 1 strafslag droppen zo dicht mogelijk bij plek 
waar bal lag 

3. met 1 strafslag droppen achter de waterhindernis 
op rechte lijn van hole naar punt waar bal de 
waterhindernis het laatst kruiste 

 

R 26 



Waterhindernis 

• met 1 strafslag droppen achter de 
waterhindernis op rechte lijn van hole naar 
punt waar bal de waterhindernis het laatst 
kruiste 

R 26 



Laterale waterhindernis 

• "lig-lag-lijn" & met 1 strafslag 
droppen buiten de hindernis, 
binnen twee stoklengten van 
en niet dichter bij de hole 
dan: 
4. het punt waar de 

oorspronkelijke bal het laatst 
de grens van de 
waterhindernis kruiste 

5. een punt op de 
tegenoverliggende grens van 
de waterhindernis op gelijke 
afstand van de hole  
o 'cirkelen', gebruik ev. 

afstandsmeter 

R 26 



Waterhindernissen 

• het moet praktisch 
zeker zijn dat een bal 
in een waterhindernis 
ligt 

• bij eventuele twijfel 
ligt een bal NIET in 
een waterhindernis en 
moet een niet 
gevonden bal als 
verloren worden 
beschouwd! 

R 26 of R27? 



Droppen of plaatsen 

• droppen: door speler die moet slaan 

– plaats is onbekend 

 

• plaatsen: door speler of partner 

– plaats is exact bekend 

 

• foute procedure mag (gratis) worden hersteld 
voordat slag wordt gedaan 

R 20-2 R 20-3 

R 20-6 



R 20-2c 

na tweede keer: plaatsen 
(waar bal als eerste de baan raakte bij 2de drop) 

anders spelen van verkeerde plaats: 2 strafslagen 



Provisionele bal en waterhindernis 

• u mag een provisionele 
bal spelen als de bal 
misschien verloren is 
buiten een 
waterhindernis 

– altijd aan uw 
tegenstander melden, 
anders is het met straf 
van slag en afstand 
automatisch de bal in 
het spel 

• geen provisionele bal 
als uw bal praktisch 
zeker in een 
waterhindernis ligt 

• dan wordt het de bal in 
het spel 

 

 

 

R 27-2 R 26 



Regelkennis spaart slagen 

http://www.randa.org/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 11 

• U ligt speelbaar in een waterhindernis. U speelt de bal, 
maar hij blijft in de waterhindernis en is nu onspeelbaar. 
Wat nu? 

 
U moet met één strafslag in de waterhindernis droppen, zo dicht 

mogelijk bij de oorspronkelijke plek in de waterhindernis. 
U mag met één strafslag buiten de waterhindernis droppen, zo 

dicht bij de plaats waar u de laatste slag buiten de 
waterhindernis heeft gedaan. 

U moet met één strafslag achter de waterhindernis droppen, in 
een rechte lijn van hole en de plaats waar de oorspronkelijke bal 
het laatst de grens van de hole is gepasseerd.  

U verliest de hole. 
 
 
 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 12 

• U shankt uw bal richting bos, en raakt daarbij 
de caddie van uw tegenstander. Wat nu, nadat 
u zich heeft verontschuldigt? 

 

U verliest de hole. 

U moet de bal spelen zoals hij ligt. 

U mag de slag laten vervallen en de bal opnieuw 
spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal 
het laatst werd gespeeld. 

 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 13 

• A en B liggen beiden in de 
laterale waterhindernis en 
nemen relief. 

• Wat is de juiste volgorde 
van spelen? 
A. A eerst, dan B. 

B. B eerst, dan A. 

C. lot bepaalt. 

D. afhankelijk van gekozen 
relief opties. A B 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 14 

• U speelt de bal op hole 8 naar rechts richting 
bomen. U speelt een provisionele bal midden op 
de fairway. U gaat met uw tegenstanders uw bal 
zoeken. Na 2 minuten in het hoge gras zoeken 
zegt u "laat maar, de bal is verloren". Als u naar 
de provisionele bal loopt ziet u de eigen bal 
liggen. Wat moet u doen? 
De provisionele bal spelen.  

De originele bal spelen. 

Terug naar de teebox. 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 15 

• Uw bal ligt op de green. Op uw puttinglijn ligt 
tijdelijk water. U heeft het punt zonder 
belemmering bepaald. Maak de zin af:  

• U moet de bal … op dit punt en krijgt … 
strafslag. 
 droppen, geen 

 droppen, één 

 plaatsen, geen 

 plaatsen, één 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 16 

• Mag een bewaker van 
de vlaggenstok achter 
de hole staan in plaats 
van ernaast? 

Ja. 

Nee. 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 17 

• Bij een slag heeft u het recht de bal te zien? 

Ja. 

Nee. 

http://app.gosoapbox.com/


app.gosoapbox.com Event Access Code: 564-297-288 

V 18 

• Uw bal ligt in de Semi-rough. U drukt met uw 
schoen het gras plat dat achter uw bal ligt, 
zodat u wat makkelijker bij de bal kunt. Wat is 
juist? 

U heeft correct gehandeld. 

U krijgt 1 strafslag. 

U verliest de hole. 

U wordt gediskwalificeerd.  

http://app.gosoapbox.com/




Clubreferees 

Lucas  
Persoon 

Rick  
Lameijn 

Marc  
Schoonbrood 

Lynsay  
Carruthers 

Erik  
de Regt 


