
 

1 / 2  

Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet. 

 

3 december 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij namens de 
handicap & regel commissie (Kees Huijgens) uw 
aandacht voor: 

 De nieuwe golfregels die op 1 januari a.s. van 
kracht worden. 

 De voorlichtingsavonden m.b.t. deze nieuwe 
golfregels. 

 Een korte samenvatting van de nieuwe 
regels. 

 Meer info over de regels op het internet. 

 De gevolgen voor de local rules. 

 De huidige toestand van onze baan. 
 

Nieuwe golfregels 1-1-2019  
Sinds het ontstaan van golf zijn er steeds meer 
regels ontwikkeld, met als gevolg dat veel golfers 
het figuurlijke 'bos door de bomen' niet meer 
zien. Op verzoek van onder andere de NGF 
hebben de regelautoriteiten USGA en R&A 
daarom de regels gemoderniseerd. De nieuwe 
regels gaan in op 1 januari 2019. De NGF is al 
maanden druk om al het Engelstalige materiaal in 
het Nederlands te vertalen, opdat het daarna 
over golfend Nederland uitgerold kan worden. 
Inmiddels liggen de nieuwe regelboekjes (met 
veel verklarende plaatjes) bij de drukker. Nog 
even geduld en dan zijn ze voor u beschikbaar. 
 

Voorlichting nieuwe golfregels 
De H&R commissie geeft aan de leden de 
mogelijkheid om een presentatie van de nieuwe 
regels bij te wonen. Voor golfclub Bergvliet 
hebben we twee avonden op Bergvliet ingepland 
met daarna vragen en discussie (19.30 - 21.00 uur 
met vragen tot 22.00 uur).  
• donderdag 13 december en  
• dinsdag 18 december 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om, in verband met 
de planning, uw deelname aan een van deze 
avonden aan ons kenbaar te maken met een 
mailtje naar: henr@golfclubbergvliet.nl 
 
 
 
 
 

De golfregels kort samengevat 
Om u vooraf al de gelegenheid te geven kennis te 
nemen van al dit nieuws, heeft de NGF de 25 
meest belangrijke veranderingen op een rij gezet: 
1. Zoektijd - verkort van 5 naar 3 minuten 
2. Bal bewogen tijdens het zoeken – 

terugplaatsen (geen straf) 
3. Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat 

identificeren; wel je bal markeren 
4. Ingebedde bal – ontwijken zonder straf 

overal op de baan (behalve in zand) 
5. Meten van de drop zone – gebruik de langste 

club (maar niet je putter) 
6. Droppen – kniehoogte in plaats van 

schouderhoogte 
7. Droppen – de bal moet in de dropzone 

landen en tot stilstand komen 
8. Als je je bal opneemt om een belemmering te 

ontwijken, mag je een andere bal pakken 
9. Bal raakt speler of uitrusting – geen straf 
10. Bal meer dan eenmaal raken (‘double hit’) – 

telt als één slag (geen straf) 
11. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal 

worden weggehaald 
12. Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal 

niet raken (en je mag niet testen) 
13. Een onspeelbare bal in de bunker: droppen 

buiten de bunker mag met twee strafslagen 
14. Waterhindernissen worden nu hindernissen 

(penalty areas) genoemd 
15. Bij een rode hindernis mag je niet meer aan 

de ‘overkant’ droppen 
16. Je mag de grond of water in de hindernis 

aanraken 
17. Stand innemen op een verkeerde green is 

niet toegestaan (moet volledig ontwijken) 
18. Bal beweegt op de green nadat deze was 

gemarkeerd – bal terugplaatsen zonder straf 
19. Bal per ongeluk bewogen op de green – 

terugplaatsen (geen straf) 
20. Je mag alle schade herstellen op de green 
21. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken 
22. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en 

de rand van de hole is uitgeholed 
23. Je mag geen club langs je voeten leggen om 

‘op te lijnen’ 
24. Een caddie mag niet helpen met ‘oplijnen’ 
25. Speel zo vlot mogelijk: Ready Golf! 
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De nieuwe golfregels op internet 
Daarnaast zijn door de NGF een aantal R&A 
filmpjes vertaald die u kunt vinden met de 
volgende link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhH2LR
uhuKCr5iPYKZuu8POI8jPEgCl-7 
 
Uiteraard treft u op de website van de NGF ook 
de nodige informatie aan en zullen we op onze 
eigen website hier aandacht aan besteden zodat 
u het even kunt opzoeken zodra de twijfel 
toeslaat. 
 

Plaatselijke regels 
De huidige plaatselijke regels en eventuele 
nieuwe plaatselijke regels worden door de H&R 
commissie voorbereid en daar wordt u te zijner 
tijd over geïnformeerd. 
 

De toestand van onze baan 
De baan verkeert in “winterstand”, wat betekent 
dat de afslagplaatsen weer meestal vooraan op 
de T-boxen staan, maar ook dat de wintergreens 
weer duidelijk gemarkeerd zijn als GUR. 
Dit houdt in dat als uw bal op de wintergreen ligt 
u deze MOET ontwijken conform de local rule. 
 
De wintergreens worden gemaaid, maar a.g.v. de 
ongewone temperaturen groeit het gras nog 
gewoon door en is de wintergreen dus niet altijd 
even goed zichtbaar. Maar het blauwe paaltje in 
de (winter-) hole wel en als u daar een cirkel met 
een straal van 3 meter om trekt kunt u goed 
bepalen of u wel of niet op de wintergreen ligt.  
 
 
 

 
 
Denkt u er a.u.b aan dat als de wintergreens 
geopend zijn, niemand het leuk vindt om op zijn 
putlijn een uitgeslagen plag te zien! Wij 
vertrouwen erop dat u de local (GUR) rule zult 
respecteren en toepassen. Denkt u er hierbij wel 
aan dat u de green zowel voor uw slag alsook voor 
uw stand volledig ontwijkt? 
 
De nieuwe heide- aanplant wordt duidelijk 
aangegeven met grote blauwe palen en soms 
met blauwe linten. Daar waar alleen een paal 
staat is wel duidelijk te zien waar de grens van het 
GUR gebied loopt. Denkt u aan de 2 strafslagen 
die te “verdienen” zijn als u hier toch speelt? 
 
Omdat sinds vorige week de baan niet meer 
qualifying is, zijn ook de winterregels weer van 
toepassing. En omdat daarbij al de mogelijkheid 
tot plaatsing is geregeld wordt de plaatselijke 
regel in verband met werkzaamheden van de 
greenkeepers, die begin september van kracht 
was, weer ingetrokken. 
 
Zie voor actuele informatie ook de site van 
Golfbaan Bergvliet – Baanregels – Winterregels. 
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