
DE AFSLAGPLAATS 

 

 

 

 

Met ingang van 1 januari 2019 veranderen de golfregels. We willen in een paar artikelen de 

belangrijkste wijzingen thematisch bespreken.  

In dit artikel beschrijven we de regels rond de afslagplaats. Deze kunt u vinden in Regel 6 van het 

Regelboekje. 

Volgens regel 6.1b moet de bal in het spel gebracht worden vanaf een plek binnen de afslagplaats. 

De afslagplaats is een rechthoek van 2 clublengtes diep, waarbij de voorkant is begrensd door een lijn 

tussen de voorzijde van 2 tee markers.  Dit is niet anders dan onder de oude regels.  

Als de hole gestart wordt met een afslag buiten de afslagplaats (inclusief een verkeerde tee van 

dezelfde hole of een andere hole), dan gelden bij matchplay en strokeplay verschillende regels.  

Bij matchplay is er geen straf, maar de tegenstander mag de slag laten vervallen en dan moet je 

opnieuw afslaan. De tegenstander mag de fout ook accepteren. Dit is ook het geval onder de oude 

regels.  



Bij strokeplay krijgt de speler, die buiten de afslagplaats afslaat, de algemene straf van 2 strafslagen 

en hij MOET de fout herstellen door een bal te spelen binnen de afslagplaats. Doet hij dat niet 

voordat hij op de volgende hole afslaat ( of na het spelen van de laatste hole zijn kaart inlevert), dan 

volgt diskwalificatie.  

Elke bal die gespeeld wordt vanaf de afslagplaats ( van de hole die gespeeld wordt ) mag worden 

opgeteed. Dit geldt dus ook als de speler er voor heeft gekozen om de volgende slag te doen vanaf 

de plaats waar de oorspronkelijke bal gespeeld werd ( bijv. bij een verloren bal of out of bounds ). Dit 

geldt zelfs als de speler een slag heeft gedaan naar een bal en de bal tot stilstand komt binnen de 

afslagplaats ( dit is nieuw ). 

De tee markers zijn vaste obstakels voor de afslagplaats van de hole die gespeeld wordt,  en mogen 

niet verwijderd worden. Indien de tee marker wordt verwijderd en de bal wordt gespeeld, dan krijgt 

de speler 2 strafslagen. Als de teemarker wordt teruggeplaatst voordat de speler een slag doet, volgt 

geen straf. Zie hiervoor regel 8.1c. 

Dit artikeltje is geen volledige opsomming van de regels rond de afslagplaats. Het is raadzaam om 

een en ander nog een na te lezen in het Regelboekje onder Regel 6.2 

Vragen en opmerkingen over dit artikel kunt u stellen aan de handicap en regelcommissie.  

 


