
OP EN ROND DE GREEN 

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 het repareren van schade aan de green. Deze kunt u 

vinden in Regel 13 van het Regelboekje. 

Volgens Regel 13.1 is de bal op de green als een deel van de bal de putting green raakt. Dit is niet 

anders dan onder de huidige regels. Ook is het toegestaan om een bal die op de green ligt op te 

nemen en schoon te maken. De ligplaats van de bal moet wel gemarkeerd worden en de bal moet 

worden teruggeplaatst. 

Ongeacht of de bal op of buiten de green ligt, mag een speler zand en losse aarde (op de green ) 

zonder strafslag verwijderen. Dus NIET elders in de baan! 

 

Verder mag een speler zonder strafslag schade aan de green herstellen. Hierbij mag op een redelijke 

manier de green zoveel als mogelijk hersteld worden naar de originele staat. Hiervoor mag je enkel 

gebruik maken van je hand of voet of van een pitchfork, tee, club of iets dergelijks. Dit moet zonder 

onredelijk oponthoud gebeuren.  



 

Mag je alle schade aan de green repareren? Neen, het gaat hierbij om schade die veroorzaakt is door 

een persoon of door een outside influence ( zie voor de betekenis hiervan de definitie). Je moet 

hierbij denken aan: pitchmarks,  schade door spikes van schoenen en schade door schrapen van de 

vlaggenstok, clubs, etc. Ook oude hole plugs  en schade veroorzaakt door dieren vallen hieronder. 

Ook ingebedde voorwerpen als stenen, eikels, dennenappels en dergelijke mogen worden 

verwijderd.  

Onder schade aan de green wordt NIET verstaan: normaal onderhoud (bijv. beluchtingsgaten), 

beschadiging door de invloed van de natuur of slechte conditie van de green ( droge plekken, 

onregelmatige groei van gras), etc.  

Het herstellen van schade aan de green is dus aanzienlijk uitgebreid, maar niet onbeperkt.  

Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert de algemene straf van twee strafslagen bij stroke play of 

verlies van de hole bij matchplay. 

Denk dus altijd even na voordat je begint met herstellen en raadpleeg even je marker of je 

tegenstander bij matchplay. Zo kun je misverstanden voorkomen. 

Dit artikeltje is geen volledige opsomming van de regels rond de green. Het is raadzaam om een en 

ander nog een na te lezen in het Regelboekje onder Regel 13. 

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

 


