
Aangepaste golfregels met behoud van qualifying condities 
In deze corona tijd zijn onderstaande regels van kracht, die het mogelijk (blijven) maken om een Qualifying ronde te 
spelen. 
 
De score bij strokeplay (Regel 3.3b) 
In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten worden scores geaccepteerd, die niet strikt 
overeenkomen met regel 3.3b. 
De Regel & Handicap Commissie schrijft de volgende werkwijze voor: 
§ Spelers mogen hun eigen holescores op de (digitale)scorekaart noteren. 
§ De gegevens (Naam + Lidcode/NGF-nummer) van de Marker staan goed vermeld op de scorekaart. 
§ De Marker accordeert de scorekaart verbaal direct na de gespeelde ronde of via elektronische weg 

(bijvoorbeeld via Golf.nl). 
§ Een fysieke scorekaart wordt niet bij de Regel & Handicap Commissie ingeleverd, mits de Regel & Handicap 

Commissie de scores via de elektronische weg (Golf.nl/ Proware) kan accepteren. 
 
 
Vlaggenstokken 
Om het risico op besmetting te minimaliseren mogen de vlaggenstokken niet aangeraakt worden. 
 
De volgende tijdelijke Plaatselijke Regel is per 11 mei 2020 van kracht: 
“De speler mag de vlaggenstok niet aanraken en of uitnemen.” 
 
Overtreding van de plaatselijke regel is 2 strafslagen in Strokeplay en verlies van de hole in Matchplay. 
 
 
De Hole en uitholen 
Er worden geen wijzigingen in de definitie van "hole" aangebracht. De EGA staat echter wel een tijdelijke 
aanpassingen van de hole toe die een veilige situatie garandeert, zodat spelers de vlag en hole niet hoeven aan te 
raken, maar waarbij toch qualifying condities gelden. Hierbij mag er een "insert" (inzetstuk) in de hole zitten, maar de 
bal moet volledig onder het oppervlak van de green tot stilstand kunnen komen. Hieronder staan drie voorbeelden 
van oplossingen die voorkomen dat spelers de bal diep uit de hole moeten halen. Een verhoging kan in de cup 
worden geplaatst zodat de bal "hoog" blijft liggen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald. 

 
Scores gemaakt met de hierboven afgebeelde aanpassingen accepteert de NGF tot nader bericht voor 
handicapdoeleinden. 
 
Bunkers 
Om het risico op besmetting te minimaliseren zijn de harken in en bij de bunkers verwijderd. 
Omdat bunkers in dit geval niet aangeharkt kunnen worden, wordt de speler dringend verzocht om de bunker glad te 
strijken met de voet of een club. 
Hiermee worden geen wijzigingen in de Golfregels aangebracht en is er gewoon sprake van Qualifying condities. 
 


