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6 januari 2016 
In deze VGLB NEWS editie verschaft onze 
Handicap & Regel Commissie meer 
informatie over een nieuwe plaatselijke 
regel betreffende het per ongeluk bewegen 
van bal of marker op de green. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij de H&R 
commissie ( henrcommissie@vglb.nl ). 
 

“BAL / BALMERKER PER ONGELUK 
BEWOGEN OP DE GREEN”  

COMMUNICATIEMIDDELEN  

Met ingang van 1 januari 2017 worden de 
Regels: 18-2, “Bal bewogen door de speler”, 
18-3: “Bal bewogen door de tegenstander”, 
en 20-1, “Opnemen en markeren van de 
bal” gewijzigd. 
 
Tijdens de NGF competitie en tijdens alle 
door de NGF georganiseerde wedstrijden 
zal deze plaatselijke regel van kracht zijn.  
 
 De NGF adviseert alle aangesloten clubs 
deze plaatselijke regel op te nemen, opdat 
overal in Nederland iedereen volgens 
dezelfde regels gaat spelen. Ook op 
Golfbaan Landgoed Bergvliet wordt 
onderstaande nieuwe plaatselijke regel 
derhalve met onmiddellijke ingang 
onverkort van kracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plaatselijke Regel: 
 
“Per ongeluk bewogen bal (balmerker) op 
de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)” 
 
Indien de bal van een speler op de green ligt, 
volgt er geen straf als de bal of de balmerker 
per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn 
tegenstander, of een van beide caddies of 
uitrusting wordt bewogen. 
De bewogen bal of balmerker moet worden 
teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 
18-2, 18-3 en 20-1. 
Deze plaatselijke regel is alleen van 
toepassing als de bal van de speler of zijn 
balmerker op de green ligt en de beweging 
per ongeluk wordt veroorzaakt. 
 
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal 
van de speler op de green is bewogen als 
gevolg van wind, water of een ander 
natuurlijke oorzaak zoals door de 
zwaartekracht, dan moet de bal worden 
gespeeld zoals hij ligt op de nieuwe 
ligplaats. Een balmerker die onder gelijke 
omstandigheden is bewogen, moet worden 
teruggeplaatst. 
 

 H&R commissie VGLB 
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HOE HET WERKT |  De plaatsel i jke regel  ge ldt  voor de volgende voorbeelden:  

 

ALS: een speler zich aan 

het voorbereiden is op 

een slag en de speler 

beweegt hierbij per 

ongeluk zijn/haar bal…  

DAN: krijgt de speler geen 
straf en moet de bal 

terugplaatsen. 

  

ALS: een speler per ongeluk 

zijn/haar bal laat vallen 

en hierbij de balmerker 

beweegt… 

 

DAN: krijgt de speler geen 
straf en moet de bal 

terugplaatsen. 

  

ALS: een speler per ongeluk 

zijn/haar balmerker laat 

vallen en hierbij de bal 

beweegt… 

 

DAN: krijgt de speler geen 
straf en moet de bal 

terugplaatsen. 

  

ALS: een speler per ongeluk de 

bal schopt en daarbij de bal 

beweegt… 

 

DAN: krijgt de speler geen 
straf en moet de bal 

terugplaatsen. 

 

HOE HET NIET WERKT | De plaatselijke regel geldt nie t voor de volgende voorbeelden:  

ALS: een speler per ongeluk zijn/haar bal beweegt die                      DAN: één strafslag en de bal moet worden teruggeplaatst. 
door de baan ligt (fairway, rough, etc.)...  

ALS: een speler expres zijn/haar bal beweegt die op  DAN: één strafslag en de bal moet worden teruggeplaatst. 
green ligt zonder de bal eerst te markeren…  

 

 
© 2016 R&A Rules Limited and the USGA. All rights reserved. 

 

WAT BETEKENT DIT: De Commissie heeft de bevoegdheid om een plaatselijke regel in te voeren die ervoor zorgt 
dat de speler in alle gevallen geen strafslag krijgt wanneer de speler, de tegenstander of één van hun partners 
caddies of uitrusting per ongeluk de bal of balmerker beweegt op de green. 

PLAATSELIJKE REGEL: BAL PER 
ONGELUK BEWOGEN OP DE GREEN 




