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De belangrijkste wijzigingen:  

 

1. Regel 11.1b (2) Een bal in beweging op de green raakt per 

ongeluk de speler of een invloed van buitenaf raakt   

 

Nieuwe regel 2023:  De bal die op de green ligt moet worden gespeeld zoals die 

ligt als hij per ongeluk de volgende zaken raakt : 

➢ De speler 

➢ Een persoon die de vlag bewaakt 

➢ De vlaggenstok 

➢ Een balmarker 

➢  Een insect  

➢ Een club  

➢ Een andere bal op de green ( met 2 strafslagen) 

 

Oude regel in 2019:  

Als de bal na een slag vanaf de green in beweging is en per ongeluk een 

persoon, een los obstakel of een dier op de green raakt (worm, insect of 

soortgelijk dier) dan vervalt de slag en moet de bal op zijn oorspronkelijke plek 

worden teruggeplaatst en overnieuw worden gespeeld. 

Raakt de bal op de green een andere stilliggende bal of een balmarker dan telt 

de slag en moet de bal worden gespeeld zoals die ligt. 

 

2. Regel 18.3 - Verplicht identificeren van de gevonden bal na het 

spelen van een provisionele bal 

Nieuwe regel 2023: Bij het spelen van een provisionele bal is nu specifiek 

opgenomen dat een speler verplicht is een gevonden bal te identificeren als 

het zijn bal zou kunnen zijn.  
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Toelichting: 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. Dit betekent dat 

de speler altijd moet melden aan zijn marker dat zijn bal is gevonden en deze 

wil identificeren. Dit voorkomt dat spelers met een andere gevonden bal gaan 

spelen.   

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.  

 

Wist u dat: 

➢ U altijd op de afslagplaats moet melden met welke bal u speelt? 

➢ Ook als u de oorspronkelijke bal vervangt of besluit bij de volgende hole 

met een andere bal te spelen?  

➢ U altijd met dezelfde bal de hole uit moet spelen en deze bal alleen mag 

vervangen als dit volgens de regels is toegestaan? 

 

Wist u dat: 

➢ U niet verplicht bent om de oorspronkelijke bal die vermoedelijk verloren 

is of buiten de baan ligt, te zoeken? 

➢ U wel verplicht bent om de oorspronkelijke bal te identificeren als uw 

medespeler of andere persoon uw bal zoekt en een bal vindt die van u kan 

zijn? 

Als de gevonden bal van u blijkt te zijn, is dat de bal in het spel (en is de 

provisionele bal een verkeerde bal). 
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3. Regels 22.6 en regel 23.8 - Beperking voor de speler voor het 

staan achter de partner tijdens de slag 

 

 

Toelichting: deze regels zijn van toepassing bij de Spelvormen Foursomes of 

Four-ball (matchplay of strokeplay) waarbij partners samen spelen als één partij.  

 

Nieuw: Een speler mag niet dicht op of dichtbij 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: 2 strafslagen of verlies van 

de hole.  

 

Zijn er nog vragen? Laat het ons weten! 

 

De R&H commissie: 

Maaike Bouwman (voorzitter)  

Jelly Zijda  

Rob Geverink 

Rianne v.d. Velden van Woerkum 

Marga v.d. Zijpp 


