
Nieuwe  
golfregels 2023
Vanaf 2023 gelden wereldwijd nieuwe golfregels! 
We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u samengevat.

Handicap (Regel 3)

Beschadigde club (Regel 4)

Bal vervangen (Regel 6)

Hcp

Voorheen was de speler verantwoordelijk voor het verrekenen van de juiste handicap. Een 
onjuiste handicap op de scorekaart kon leiden tot diskwalificatie.

Nu ligt de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de score en het berekenen van het 
aantal handicapslagen bij de wedstrijdcommissie en niet meer bij de speler.

Goed om te weten: het blijft echter raadzaam de handicap op de scorekaart te controleren 
om fouten te voorkomen.

Voorheen mochten beschadigde clubs alleen onder bepaalde omstandigheden tijdens de 
ronde worden vervangen of gerepareerd.

Nu mogen beschadigde clubs tijdens een ronde worden vervangen of gerepareerd, mits 
de speler de club niet opzettelijk of door misbruik heeft beschadigd.

Goed om te weten: bij het vervangen of repareren van een beschadigde club mag geen 
onnodig oponthoud worden veroorzaakt.

Tijdens het spelen van een hole mag de bal in principe niet worden vervangen (tenzij een 
regel dit toestaat, bv. als de bal beschadigd is of bij een ontwijkprocedure). De straf voor 
het ongeoorloofd vervangen van de bal was voorheen 2 strafslagen.

De straf voor het ongeoorloofd in het spel brengen van een andere bal is nu teruggebracht 
tot 1 strafslag.

Goed om te weten: als een bal wordt gedropt, mag deze altijd eerst worden schoongemaakt 
of er mag ook een nieuwe bal in het spel worden gebracht.
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Recht naar achteren droppen (Regels 14, 16, 17 en 19)

Bij de ontwijkprocedure waarbij de speler teruggaat op het verlengde van de lijn van de hole 
naar de bal of van de hole naar het punt waar de bal de grens kruiste (bij een hindernis/
strafgebied), moest voorheen binnen een clublengte, niet dichter bij de hole, worden 
gedropt.

Nu moet op de lijn zelf worden gedropt. Hierbij mag de bal tot 1 clublengte in elke richting 
rollen, ook dichter bij de hole.

Goed om te weten: dit betreft de regels ‘Onspeelbare bal‘, ‘Abnormale baanomstandigheden 
in de bunker‘ en ‘Hindernis/strafgebied‘.
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Bal op de green door een insect van richting veranderd (Regel 11)

Stilliggende bal bewogen door wind of zwaartekracht (Regel 9)

Voorheen gold: als de bal na een slag op de green een dier raakt, moet de slag zonder straf 
opnieuw worden gedaan.

Dit geldt nu niet meer als de bal een worm of een insect raakt. In dit geval telt de slag en 
de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt.

Goed om te weten: wormen en insecten worden als losse natuurlijke voorwerpen gedefi-
nieerd en mogen vóór het putten van de speellijn worden verwijderd.

Als de bal wordt bewogen door een windvlaag of uit zichzelf beweegt, moet de bal in principe 
van de nieuwe plaats worden gespeeld. Een uitzondering geldt op de green als de bal van 
tevoren was gemarkeerd, opgenomen en teruggeplaatst.

Een andere uitzondering geldt nu als de bal van tevoren is opgenomen voor een regelpro-
cedure: als de bal na het droppen of plaatsen eerst tot stilstand komt en vervolgens naar 
een ander gebied van de baan (bv. bunker of hindernis/strafgebied) of buiten de baan rolt, 
moet de bal zonder straf worden teruggeplaatst.

Goed om te weten: deze regel is relevanter voor de professionele tour. Omdat het gras daar 
erg kort wordt gemaaid, kan het gebeuren dat een stilliggende bal wegrolt.
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Stableford (Regel 21)

Bij stableford resulteerden enkele straffen in puntenaftrek van de totaalscore.

Nu worden bij alle straffen alleen stableford-punten afgetrokken op de hole waar de regel-
overtreding plaatsvond.

Goed om te weten: als bv. bij de betreffende hole nul  
punten zijn gescoord, heeft de straf geen invloed op  
het resultaat.

Met ‘Golfregels kort uitgelegd 2023-2026‘ hebt u 
altijd alle regels bij de hand.

Gemakkelijk te begrijpen, gericht op praktische situaties 
en met meer dan 180 illustraties. De regelgids beant-
woordt vrijwel elke regelkwestie in luttele seconden. 
Omdat elke regel wordt geïllustreerd, kan de speler in één 
oogopslag zien wat de juiste manier is om verder te gaan. 
Om kort te gaan: deze gids is onmisbaar in elke golftas.

Geen zin om alles uit het 
hoofd te leren? 

De regelgids voor gebruik in de baan:  
‘Golfregels kort uitgelegd 2023-2026‘, door Yves C. Ton-That, 
ISBN 978-3-906852-43-0, 50 pagina‘s met 180+ illustraties, 
ringband, EUR 19,90

• Wereldwijde bestseller in meer dan 20 talen
• Bekroond concept
• Meer dan 2,5 miljoen verkochte exemplaren
• Aanbevolen door golffederaties

iGolfrules
Geeft u binnen enkele seconden 
het antwoord op al uw regelvragen. 
Met hooguit drie keer klikken vindt 
u de oplossing. Aanbevolen door 
Apple. (Alleen beschikbaar in het 
Engels en Duits.)

Download van de App Store
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Verkrijgbaar in golfshops  
of op www.expertgolf.com

Ook verkrijgbaar als iPhone-app:  

https://apps.apple.com/nl/app/expert-golf-igolfrules/id303484349

