
Wintergolf en de golfregels  

 

Speel de baan zoals deze wordt aangetroffen 

Eén van de grondbeginselen van het spel en in de winter zuchten wij daar nog wel eens onder. 

Liefst willen wij dan graag dat er altijd geplaatst mag worden, maar zo werkt het helaas niet. 

De greenkeeper wil ook graag dat ons spel plezier geeft in de winter en indien de baancondities hier 

aanleiding toe geven zal het bord ‘plaatsen’ opgehangen worden. 

De hele winter altijd maar ‘plaatsen’ is niet de bedoeling volgens de Regels en is zeker ook niet goed 

voor de baan. Het komt er op neer dat de bal van een kaler plekje nog op een mooier polletje gelegd 

wordt, wat vervolgens ook weer kaal wordt geslagen, hetgeen in een periode van weinig groei 

onwenselijk is. Het is voor te stellen dat de baan er hierdoor niet groener van wordt met de grote 

drukte die wij op onze droge winterbaan hebben. In het voorjaar duurt het dan extra lang voordat wij 

weer een mooie egale grasmat hebben. 

 

Kan de plaatselijke regel ‘opnemen, schoonmaken en terugplaatsen’ een betere oplossing voor de 

baan zijn? Misschien toch niet want - eerlijk is eerlijk -, de bal zal altijd teruggeplaatst worden op een 

kale plek of zal deze vaker dan eens toch weer op een fijn stukje gras terechtkomen? Een regel die 

discussies oproept is niet handig om in een wedstrijd te hanteren. 

 

Plaatsen 

Een voorwaarde voor ‘plaatsen’ is dat deze Plaatselijke Regel geactiveerd moet zijn zoals dan op het 

mededelingenbord is te zien. De bal moet op dat deel van de baan liggen waar op fairwayhoogte is 

gemaaid. 

De bal mag na markeren worden schoongemaakt en vervolgens worden geplaatst binnen 15 cm 

vanaf de originele ligging, niet dichter bij de hole.  

Let op! Deze handeling mag maar eenmaal gedaan worden, dus het is niet toegestaan om na het 

plaatsen te bedenken dat het toch geen lekker plekje is om vervolgens weer te plaatsen. 

Voor de volledige beschrijving verwijzen wij naar onze Plaatselijke Regels.  

 

Ingebedde bal  

Het gaat hier om toepassing van Regel 16.3 en is dus geen Plaatselijke Regel. 

Anders dan ‘plaatsen’ mag deze regel het hele jaar door overal in het Algemene Gebied toegepast 

worden. Dit is dus niet beperkt tot alleen op het op fairwayhoogte gedeelte van de baan. Ook in de 

rough mag de situatie zonder straf worden ontweken (hindernissen en bunkers vallen niet onder het 

Algemene Gebied). 

 

Let op! De bal moet wel eerst in de lucht zijn geweest voordat deze ingebed raakte. Wanneer een bal 

door een mislukte slag direct in de grond onder het gras is ingebed, mag deze belemmering niet 

zonder straf worden ontweken. Dan zal de bal gespeeld moeten worden zoals deze ligt of de speler 

zal met één strafslag moeten handelen volgens Regel 19, onspeelbare bal.  
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