
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer speelplezier met de nieuwe golfregels 
 

Per 1 januari 2019 is er een aantal golfregels veranderd die zorgen dat er het spel vlotter gespeeld kan 

worden, waarmee golfen nog leuker en sneller wordt. NGF introduceerde in 2017 al de principes van ‘Ready 

golf’, een spelwijze die Golfbaan Spaarnwoude graag onderstreept om zo een prettig speeltempo te 

bevorderen. Ready golf betekent dat je speelt zodra het kan - mits het veilig is - ook al is het nog niet jouw 

beurt.  

 

Om u alvast op weg te helpen met Ready golf hebben we een aantal tips. Onze Marshals zullen u uiteraard 

daarop ook attenderen. Wij wensen u veel speelplezier! 

 

1. Harken? Sla alvast! 

De bal van je medespeler ligt in de bunker. Je medespeler slaat de bal en die ligt verder van de hole af dan 

jouw bal. Sla dan alvast jouw bal zodat je medespeler de tijd heeft om de bunker aan te harken en zich voor 

te bereiden op de volgende slag.  

 

2. Meteen uitholen 

Op de green heb je jouw bal dicht bij de hole geputt, maar ook bij de lijn van je medespeler. Hole dan alvast 

uit in plaats van je bal te markeren en je medespeler te laten putten. 

  

3. Soms voor je beurt slaan 

Jij bent klaar om te slaan maar je medespeler, die eigenlijk aan de beurt is, nog niet. Sla dan als eerste zodat 

je medespeler daarna kan slaan en de tijd heeft om zich nog voor te bereiden op de volgende slag.  

 

4. Lastige bal 

Het kan zijn dat de bal van je medespeler verder weg ligt dan jouw bal, maar een lastige slag heeft. Als het 

veilig is, sla dan eerst jouw bal, zodat je medespeler wat meer tijd heeft om zijn of haar opties te bekijken.  

 

5. Eerst slaan, dan zoeken 

Je medespeler heeft de bal in het bos geslagen en jouw bal ligt prachtig op de fairway. Sla dan eerst je eigen 

bal op de fairway en ga daarna helpen met zoeken. Dat scheelt tijd. 

 

6. Voor de green eerst 

Jouw bal ligt vlak voor de green en de bal van je medespeler ligt over de green. Chip jouw bal dan eerst , 

zodat je medespeler de tijd heeft om naar de achterkant van de green te lopen. 

 

7. Kortere afslagen eerst 

Het komt voor dat je op een groep, die voor jou speelt, moet wachten. Als je medespeler, een longhitter, aan 

de beurt is, is de kans groot dat hij/zij spelers raakt. Jij slaat wellicht korter en kan de spelers voor je nooit 

raken. Sla dan als eerste vanaf de tee, dat scheelt tijd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Een korte pre-shot routine 

Een pre-shot-routine herhaal je bij iedere slag. Als deze kort is, scheelt deze routine veel tijd in een 

golfronde. Een golfprofessional kan je helpen met het vinden van je juiste (korte) pre-shot-routine. 

 

9. Klaar staan 

Zorg ervoor dat je altijd klaar bent om te spelen. Dit voorkomt frustratie van andere spelers en zal het spel 

versnellen.  

 

10.  Speel een provisionele bal 

Zodra je denkt dat je bal verloren of buiten de baan zou kunnen zijn, speel je een provisionele bal. Je hoeft 

dan niet terug te lopen naar de plaats waar je vandaan kwam.  

 

11.  Scores op de juiste plek noteren 

Noteer de score pas als je bent aangekomen op de volgende afslag. Dan is de hole die je net hebt gespeeld 

vrij voor de groep achter je.  

 

12.  Kies de juiste tee 

De keuze van de afslagplaats heeft veel invloed op de snelheid van het spel. Beginnende golfers hebben 

meer slagen nodig, waardoor een ronde langer duurt. De juiste afslagplaats zorgt ook voor het voorkomen 

van lastige hindernissen.  

 

13. Tassen slim wegzetten 

Als je naar de green loopt, zet je tas dan meteen op de weg richting de afslag van de volgende hole.  

 

14.  Voorbereiding op een slag 

Terwijl je naar je bal toe loopt of anderen in je flight aan het spelen zijn, kan je al veel informatie inwinnen die 

belangrijk is voor je volgende slag. Waar komt de wind vandaan, wat is de afstand die je wilt overbruggen, 

hoe loopt de hole, waar liggen de hindernissen? Zo ben je klaar om je bal te slaan als je aan de beurt bent. 

 

15.  Afwisseling van spelvormen 

Golf kent verschillende spelvormen, die maken de sport niet alleen divers maar het kan ook helpen bij de 

spelsnelheid. Strokeplay is één van de langzaamste spelvormen omdat iedereen elke hole moet uitspelen. 

Stableford gaat sneller; de spelers moeten de bal oppakken als ze geen punten meer kunnen halen. Dit geldt 

ook voor bogey- en par-wedstrijden en foursomes. Matchplay is snel omdat tegenstanders slagen aan elkaar 

kunnen geven. 

 

16.  Kijk mee als anderen slaan 

Als je een rondje speelt, kijk dan altijd mee als een andere speler slaat.  

 

Kijk voor alle regels op:  https://widget.randa.org/nl-nl/rog/2019/pages/the-rules-of-golf 

https://widget.randa.org/nl-nl/rog/2019/pages/the-rules-of-golf

