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Vanaf 1 januari 2019 zijn de nieuwe spelregels van kracht
Dat wordt weer studeren. De nieuwe spelregels bevatten een groot aantal
wijzigingen die het geheel consistenter en eenvoudiger moeten maken.
Daarnaast is het spelregelboekje voorzien van meer illustraties en is het
geschreven met een prettiger taalgebruik.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.
 Een waterhindernis heet voortaan hindernis (penalty area) - Een
hindernis zal niet alleen uit water bestaan maar mag ook een gebied
met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn.
 Soepeler regels in een hindernis (penalty area) - In een hindernis (gebied met water, woestijn,
jungle, etc.) zal het bewegen van losse natuurlijke voorwerpen of het aanraken van de grond of het
water niet bestraft worden. Maar let wel op dat je bal niet beweegt bij het weghalen van een los
natuurlijk voorwerp want dat kost wel één strafslag.
 Soepeler regels in een bunkers – Je mag losse natuurlijke voorwerpen in de bunker bewegen en ook
het zand aanraken met je club of hand zolang het niet de bedoeling is om de gesteldheid van de
bunker te testen. Ook mag je in een bunker nog steeds niet 'grounden' in de directe buurt van je
bal. En als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel één
strafslag voor. Als je bal in een bunker onspeelbaar ligt is er een extra optie: je mag de bal met
bijtelling van twee strafslagen buiten de bunker spelen.
 Droppen vanaf kniehoogte – Voordat je dropt moet je eerst een dropzone bepalen, afhankelijk van
de situatie één of twee stoklengtes groot. Je bal moet na het droppen in deze dropzone tot stilstand
komen.
 Meten met de langste stok in je tas maar NIET de putter. Een stoklengte is per definitie de lengte
van de langste stok in je tas, niet meer van een zelf te kiezen stok.
 Maximaal 3 minuten zoeken naar een bal – De tijd voor het zoeken naar een bal is teruggebracht
van vijf naar drie minuten.
 Double hit: geen strafslag - Er is bij een double hit niet langer meer sprake van één strafslag.
 Geen straf voor per ongeluk bewegen van de bal op de green of bij het zoeken naar je bal.
 Vlag mag in de hole blijven tijdens het putten.
 Spikemarks repareren – Je mag op de green schade van schoenen en dieren en andere schade
repareren, zonder straf. Er is ook geen straf meer voor het aanraken van de green.
 Identificeren van je bal – Je hoeft je marker niet meer te melden dat je je bal wilt oprapen om hem
te identificeren. Wel eerst de ligplaats markeren en de bal niet schoonmaken.
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