
Golf etiquette 
en 

Golfregels
Presentatie voor de startende golfer
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Golf etiquette

• Kleding

• Gedrag

• Veiligheid

• Zorg voor de baan

• Snelheid in de baan



Op de 
afslagplaats

• Zet je kar niet op de 
afslagplaats

• Kies de juiste tee

• Sla pas af als er ruimte is

• Roep altijd Fore!! als de bal 
de verkeerde kant op gaat

• Zorg dat je je medespelers 
ziet

• Kijk als medespeler mee, 
zodat je weet waar je moet 
zoeken



Door de baan

• Baanpersoneel heeft altijd 
voorrang

• Hoor je Fore!!: buk direct en  
bescherm je hoofd. Kijk 
vooral niet om

• Ready Golf!

• Houd snelheid: het gaat niet 
om de flight achter je, maar 
houd aansluiting bij de flight 
vóór je

• Leg geslagen plaggen terug

• Laat op tijd door als je moet 
zoeken

• Hark de bunker aan



Op de green
• Zet je tas alvast richting de 

volgende afslagplaats

• Repareer je pitchmark + 
minimaal 1 van een ander

• Verlaat direct de green en 
noteer pas op de volgende 
hole je score

• Rijd nooit met je kar tussen 
de bunker en de green door

• Rijd nooit met je kar over de 
green of tot vlakbij de green

• Pak je bal op als je niet meer 
kunt scoren



Pitchmark repareren



Golfregels

• De baan

• De bal spelen, zoals die ligt

• En als dat nu niet kan?
• Een aantal fundamentele regels



De 5 gebieden 
van de baan

1. Afslagplaats

2. Bunkers

3. Hindernissen

4. Green

5. Algemeen gebied



Golfregels

”Play the ball as it lies,

Play the course as you find it,

And if you can’t do either,

Do what is fair.”

“But to do what is fair,

You need to know the Rules of Golf” 



Waar kan zoal je tegenaan lopen?

• Abnormale baanomstandigheden
• Tijdelijk water
• Paden
• Grond in bewerking (blauwe paaltjes)
• Vaste obstakels

• Hindernissen (gele of rode paaltjes)
• Waterpartijen
• Maar ook andere gebieden, gemarkeerd met paaltjes

• Kwetsbare gebieden (rode paaltjes met groene kop)

• Losse obstakels

• Ingebedde bal



En wat doe je dan? Een bal droppen!

Referentiepunt



Krijg je strafslagen?

• Soms niet
• Abnormale terreinomstandigheden

• Losse obstakels

• Ingebedde bal

• Soms wel
• Hindernissen

• Kwetsbare gebieden

• Buiten de baan



Literatuur

• Golfregels

• Spelerseditie van de Golfregels

• Golfregels kort uitgelegd

• Golfregels voor de startende golfer

• Oefenvragen voor het golfregelexamen

• www.golfboeken.nl

• www.ngfgolfregelexamen.nl

• App: R&A Rules of Golf


