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Toelichting TPR 2020 
 
Winter 
De golfregels maken geen verschil tussen zomerse en winterse omstandigheden.  
Wel zijn er enkele specifieke situaties zoals:  

1. IJs, hagel en sneeuw - Je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen en een laagje hagel of 
sneeuw op de green mag je wegvegen.   

2. Rijp en dauw  - Dit mag je niet wegvegen op de green. 
3. Maar ook Tijdelijke Plaatselijke Regels [TPR] kunnen je helpen. 

 
Welke procedures kennen we? 
De juiste procedure staat onderaan dit artikel (zie E), maar eerst in ‘gewone taal’ de verschillende 
situaties.  

A. ‘Plaatsen’ 
Een golfclub mag in de periode november tot en met april deze TPR invoeren. In de zomer dus 
uitsluitend na verkregen toestemming van de NGF. 

‘Plaatsen’ houdt in dat je op het kort gemaaide gras – op fairwayhoogte – je bal mag 
schoonmaken en op een andere plek plaatsen. 

 
In de praktijk zie je dat sommige spelers ook in de rough hun bal ‘plaatsen’. Dit is regeltechnisch niet 
juist.  
 
B. Welke opties zijn er dan wel als je bal in de rough ligt? 
 

1. Ingebedde bal. 
Als je bal ingebed ligt dan mag je je bal schoonmaken en droppen. 
Dit is een standaard golfregel  en geldt voor het Algemene Gebied, dus ook voor de rough. 
Alsmede in iets afwijkende vorm ook op de green.  

2. Schoonmaken in de rough en terugplaatsen. 
Als je bal niet ingebed in de rough ligt, maar er zit wel modder aan je bal, dan mag je deze 
schoonmaken en terugplaatsen.  
Terugplaatsen is precies dezelfde plek waar de bal lag, voordat je deze opnam. 

 
C. Vogelschade. 

Momenteel zijn er meerdere holes op de Griendbaan waar de vogels schade aan de baan hebben 
veroorzaakt. Deze plekken zijn dermate wijdverspreid dat het niet praktisch is om al de 
beschadigde gebieden als grond in bewerking te markeren. Je krijgt geen relief als de 
vogelschade een belemmering vormt voor je stand.  
 
Zie ook het artikel van de Baancommissie d.d. 8 januari. Tijdelijk wordt er een TPR ingevoerd  
voor het geval dat je bal in een plek ligt die veroorzaakt wordt door vogelschade. 

 
D. De officiële regels en de juiste handelingen zijn: 

a. “Plaatsen” 
“Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, 
mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal 
plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin 
geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:  
 Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: 15 cm van het referentiepunt, 

maar met de volgende beperkingen:
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dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt,  
dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

 

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn 
bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens 
de Regel 14.2b(2) en 14.2e. 
  

b. “Schoonmaken Bal”. 
“Als de bal van een speler in de rough van het algemene gebied ligt, mag de bal 
worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet 
de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal 
moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2). 
  

c. “Vogelschade” 
“In het algemene gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door vogels grond in 
bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b. 
Echter er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering 
vormt voor de stand van de speler.  

 

Bij alle drie de situaties geldt: 
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:  
algemene straf volgens Regel 14.7a.” 
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