
 

 

De belangrijkste nieuwe NGFregels 2019 op een rij . 

 De baan is ingedeeld  in 5 speelgebieden - algemeen gebied, afslagplaats, 

bunkers, hindernissen, green  

 

 Maximaal 1 minuut zoeken naar een bal - De tijd voor het zoeken naar een bal 

wordt teruggebracht van drie naar één minuut. Dit is een van de maatregelen 

om het speltempo te verhogen.  

 Stoklengte bij droppen – We pakken de langste club, maar niet de putter uit 

de tas om stoklengtes te meten 

 Double hit: geen strafslag - Er is bij een double hit niet langer sprake van één 

strafslag. Een double hit betekent dat je de bal bij een slag twee keer 

raakt. Een double hit telt als één slag. 

 Geen straf voor per ongeluk bewegen van de bal – Dit geldt voor de hele baan 

behalve in de bunker. De bal moet wel teruggeplaatst worden. 

 Vlag mag in de hole blijven - De spelers mogen putten met de vlag in of uit de 

hole. Dit moet beslist worden, voordat de slag gemaakt wordt. 

 Spikemarks repareren – Je mag per 1 januari op de green schade van 

schoenen, dieren en andere schade repareren, zonder straf. Er is ook geen 

straf meer voor het aanraken van de green.  



 

 

'Penalty areas' in plaats van waterhindernissen - Waterhindernissen gaan 

volgens de nieuwe regels 'penalty areas' heten en penalty areas zullen niet 

alleen uit water bestaan maar mogen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, 

rotsen en dergelijke zijn. Deze gebieden mogen dus gemarkeerd gaan worden 

met rode of gele paaltjes.  

 De grond aanraken in penalty areas - In de penalty areas (gebieden met water, 

woestijn, jungle, etc.) zal het bewegen van losse natuurlijke voorwerpen of het 

aanraken van de grond of water niet bestraft worden.  

 Soepelere regels in de bunkers - Je mag losse natuurlijke voorwerpen in de 

bunker bewegen en ook het zand aanraken met je club of hand, maar je mag 

per 1 januari 2019 in een bunker nog steeds niet 'grounden' in de directe 

buurt van je bal. Er komt ook zoals eerder voorgesteld een extra optie als je 

bal onspeelbaar in een bunker ligt: je mag de bal dan met bijtelling van twee 

strafslagen buiten de bunker spelen. Als bij het weghalen van de losse 

natuurlijke voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel 1 strafslag voor.  

 Identificeren van de bal – Er is geen meldingsplicht meer als je een bal wil 

identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is. De bal moet nog wel worden 

gemarkeerd. 

 Droppen vanaf kniehoogte - In de nieuwe regels droppen we vanaf 

kniehoogte door de bal te laten vallen. De bal moet stilliggen in de dropzone. 

 


