
  

Minigolf 
Een sport met ballen 



Bruikbare LINKS 
Je vindt veel nuttige informatie over minigolf 
sport op de WMF (World Minigolf Federation) 
website: 
 www.minigolfsport.com  en  
www.minigolf.be 
 

Indien je plannen hebt om een minigolfclub te 
starten kan je best contact opnemen met het 
WMF office op office@minigolfsport.com, 
 
Indien je wil starten met het spelen van 
wedstrijden vind je de nodige details bij je 
nationale federatie welke vermeld is op de WMF 
website.  
 
Op die manier kan je inlichtingen inwinnen over 
hoe je kan deelnemen aan de diverse 
kampioenschappen. 
 
Om minigolf balletjes,  putters en zelfs volledige 
minigolfbanen te bekomen neem aub contact op 
met de WMF sponsors via de links op de website 
 
WMF GOLD SPONSORS: 
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Beginnen met  MINIGOLF! 
Deze brochure is zowel een 
gebruiksaanwijzing voor minigolf, evenals 
een bron van inspiratie voor de opleiding. 
Iedereen die geïnteresseerd is in Minigolf 
kan in deze brochure informatie vinden om  
deze populaire en groeiende sport te 
beoefenen. 
 

Deze brochure voorziet ook informatie over 
de World Minigolf Sport Federatie (WMF) 
en de basisregels van Minigolf. Het 
volledige reglement in het Engels kan 
worden gedownload van de WMF website.  
 

In de eerste bladzijden van de brochure kan 
je lezen over de vier bestaande soorten 
Minigolf banen die wereldwijd worden 
bespeeld: miniatuurgolf, vilt, beton en 
minigolf open standaard (MOS)banen. Deze 
soorten zijn goedgekeurd door het WMF en 
de verschillende nationale federaties. Alle 
banen zijn ontworpen met specifieke normen 
en voorschriften. 
 

Deze brochure bevat de basisinformatie over 
Minigolf als sport en is een goede hulp om 
te starten met Minigolf. Als je net begon met 
te spelen in toernooien, vind je in deze 
brochure wat hulp over hoe te beginnen met 
de opleiding. De secties "De techniek van 
Minigolf" en "Training programma" zijn niet 
per se goed voor elke speler, maar kan 
gebruikt worden als basisinformatie. 
 

Als je net begonnen bent in een club, is deze 
brochure een handige gids voor de eerste 
trainingen. 
Je bent dan goed voorbereid als een nieuw 
lid van je nationale federatie.  
 

Als je extra informatie nodig hebt, neem dan 
contact op met het WMF office: 
office@minigolfsport.com

mailto:office@minigolfsport.com


 
 

SOORTEN MINIGOLFBANEN 
Het WMF erkent vier soorten Minigolf banen. Elk 
type heeft zijn eigen specifiek ontwerp, bouw en 
obstakels. 
 

MINIATUURGOLF 
De meest voorkomende vorm van goedgekeurde 
toernooi Minigolf banen in de wereld zijn 
Miniatuurgolf banen. Deze banen zijn meestal 
gebouwd met behulp van Fibre Cement. Deze 
banen hebben minder ruimte nodig - een complete 
toernooi baan van 18 holes kan worden gebouwd 
op 600-800 m2. Voor de opbouw van deze banen, 
kan je kiezen uit 24 verschillende soorten 
hindernissen. Je zult dit type banen in vele steden 
en vakantie locaties over de hele wereld vinden. 
 

Ze zijn erg populair en hoewel de banen vrij kort 
zijn, zijn veel mensen verbaasd over hoe moeilijk 
sommige banen zijn. De Miniatuur golf banen 
vereisen wat onderhoud voor de winter 
(verwijderen bladval) en in het vroege voorjaar 
(verwijderen mos). In clubverband kunnen deze 
vrij snel speelklaar worden gemaakt met de hulp 
van alle leden. 
 

Het is niet toegestaan om te staan of te lopen op de 
baan / hindernissen. Dit is niet nodig om goed te 
kunnen spelen en vermijd beschadigingen. 
 

 
 
 
VILTBANEN 
Zweden en Finland staan bekend om hun vilt 
banen. Het oppervlak is vilt zoals aangegeven in de 
naam en de zijkanten zijn van hout of metaal. Dit 
type baan kan heel moeilijk zijn omdat de meesten 
veel langer zijn dan de Miniatuur golf banen. 
 

Tegenwoordig is dit type baan meer en meer te 
vinden in heel Europa en de populariteit om te 
spelen op vilt is toegenomen. 
 

 

Miniatuurbanen 
Lengte              6,25 m 
Breedte             0,9 m 
Oppervlakte     800  m2 



De vilt banen vereisen meer ruimte, een 
oppervlakte van 1000-1500 m2 is nodig. Enige 
variatie is mogelijk, maar de totale lengte van de 18 
banen is ten minste 180 meter. Bij de langste banen 
is dit ruim boven de 200 meter. 
Je kan de bouw inplannen en integreren in het 
landschap. Je kan ook kiezen uit bijna 40 
verschillende soorten banen, maar let op, niet alle 
mogen gebruikt worden voor competitie. De 
producent kan je informeren welke banen wel zijn 
goedgekeurd voor toernooien. 
 

Er worden bijna elk jaar internationale toernooien 
gespeeld op vilt banen omdat deze meer en meer 
populair worden. Je mag op deze banen staan 
wanneer je speelt, maar er niet over lopen om het 
risico te vermijden dat er vuil of kleine steentjes op 
de baan terecht komen. 
 
 
 
 

 

BETON  
Het derde baan type is beton. Deze banen werden 
gebouwd in de jaren 1950 door Paul Bogni, een 
Zwitser. Daarom wordt dit type voornamelijk in 
Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Duitsland 
gebruikt, maar ondertussen kan je betonbanen 
vinden in heel Europa. Er zijn slechts 18 soorten 
hindernissen en deze liggen steeds in dezelfde 
volgorde op elk terrein. 
De banen worden gebouwd met beton, de toplaag 
uit gepolierd kwarts beton en de randbegrenzing is 
gemaakt van staal. Het is vrij duur om te bouwen en 
vereist ongeveer evenveel ruimte als vilt banen. De 
lengte van de banen is 10 tot 12 meter, de langste 
ongeveer 20-25 meter. Ook al is het duur om te 
bouwen, het is zeer aantrekkelijk om te spelen. 
Grote clubs installeren meestal dit type baan en 
hebben veel recreatie spelers. Het is toegelaten om 
op de banen te staan,  
maar men mag er niet  
over stappen bij het spelen.

Viltbanen 
Lengte              7-18 m 
Breedte             0,8-0,9 m 
Oppervlakte     1000-1500 m2 

Betonbanen 
Lengte              12 m 
Breedte             1,1 m 
Oppervlakte     1000-1600 m2 



MINIGOLF OPEN STANDARD (MOS) 
Minigolf Open Standard banen zijn gebouwd met een 
oppervlakte in kunstgras. Minigolf Open Standaard 
(MOS) banen zijn ook algemeen bekend als Adventure 
Golf of Crazy Golf. Dit type wedstrijdbanen werd 
officieel goedgekeurd door het WMF in 2007, met het 
oog op het versterken van de WMF positie en de 
minigolf beweging over de hele wereld te verspreiden. 
Deze nieuwe afdeling laat alle leden van het WMF 
onder de algemene basisvoorwaarden toe hun "eigen" 
MOS banen te ontwikkelen met individuele (niet -
genormaliseerde) banen. Deze open strategie van het 
WMF laat elk lid toe om de bestaande banen voor 
nationale en internationale sportevenementen zelf goed 
te keuren in de naam van het WMF. De grootte en 
vorm van de banen is heel anders dan bij miniatuur, vilt 
of  beton banen. Een MOS terrein bevat veel andere 
soorten hindernissen ten opzichte van de andere drie 
goedgekeurde typen. Specifieke regels worden per 
terrein gepubliceerd in een reglementenboek. Dit boek 
is beschikbaar op het terrein voor alle spelers of wordt 
voor een toernooi start uitgelegd aan alle spelers. 
 

Nieuwe soorten banen, gemaakt van verschillende 
materialen voor de toplaag, kaders, hindernissen  en 
andere afmetingen van de doorgangen, vallen onder de 
categorie MOS. Nieuwe MOS banen worden in een 
groot deel van de nieuwe WMF geregistreerde 
nationale verenigingen  gebouwd en zullen worden 
gebruikt voor de bevordering van minigolf in deze 
landen. 
 

MOS banen kunnen sterk, maar niet noodzakelijk, op 
een kleine editie van een “grote” golfbaan lijken. Maar 
minigolf, met inbegrip van MOS banen, is een aparte 
sport wereldwijd erkend door de algemene vereniging 
van internationale sport federaties (Sport Accord / 
AGFIS) en door de internationale golf federatie. Er zijn 
ondertussen een aantal goed ontworpen terreinen over 
de hele wereld. Het potentieel aan MOS terreinen dat 
goedgekeurd kan worden is groot en zal minigolf in 
populariteit helpen groeien om zich verder te vestigen 
als sport in een toenemend aantal landen wereldwijd. 
  



    
MINIGOLF ALS SPORT 

Minigolf wordt over de hele 
wereld zowel als een 
vrijetijdsbesteding als een 
serieuze sport gespeeld. 
 

Elk jaar wordt een groot aantal 
kampioenschappen gespeeld 
met inbegrip van afwisselend 
wereld- en continentale 
kampioenschappen. 
In Europa zijn er bijkomend 
aparte kampioenschappen voor 
junioren, veteranen en een 
Europa Cup waarbij elk 
Europees land zijn beste club 
mag afvaardigen. 
 

De meeste van de aangesloten 
landen hebben elk jaar 
nationale kampioenschappen. 
Er worden ook een groot aantal 
toernooien per jaar gespeeld, 
georganiseerd door clubs. 
 

Minigolf wordt wereldwijd 
beheerd door de World 
Minigolf Sport Federatie 
(WMF). Er zijn ook 
continentale federaties zoals 
het Europese minigolf verbond 
(EMF). Het WMF is een lid 
van de Algemene Vereniging 
van Internationale 
Sportfederatie (Sport Accord / 
AGFIS), de overkoepelende 
organisatie voor alle sporten. 
 

In veel landen zijn Minigolf 
verenigingen / federaties lid 
van hun nationale 
sportfederaties. In België 
liggen de eisen om erkend te 
worden als sport veel te hoog. 
Wel is het Belgische verbond 
voor minigolf (BVMG) lid van 
het Belgisch Olympisch 
Comité, het EMF en het WMF

   

 

Afslagzone 
Miniatuurgolf 

Afslagzone 
Viltbanen 

Afslagzone 
Betonbanen 

 



.
UITRUSTING 

 
Elke speler maakt gebruik van een minigolf putter 
en een aantal minigolf ballen, elk met verschillende 
eigenschappen die invloed hebben op het spel. Het 
is belangrijk om je eigen persoonlijke putter en een 
aantal minigolf ballen te bezitten. Wanneer je begint 
te spelen is het raadzaam om jezelf te beperken tot 
het gebruik van ongeveer 5 tot 7 ballen. Als je 
begint met te veel ballen en als je niet beschikt over 
een instructeur om advies te krijgen, bestaat het 
risico dat je de sport te ingewikkeld maakt. 
 

MINIGOLF PUTTER 
Een minigolf putter bestaat uit drie delen: de grip, 
schaft en de voet. Een goede grip is gemaakt van 
gegoten rubber. Bij het spelen van een slag, moet je, 
volgens de regels, met  beide handen de putter 
vasthouden. Het typisch materiaal van de schaft is 
staal, een conisch stalen buis die een stabiele 
werking heeft en die niet buigt wanneer je de bal 
raakt. Er zijn ook andere soorten materiaal, b.v. 
grafiet.   
 

De Putter hoofd kan in diverse vormen worden 
uitgevoerd. De meest gebruikte vorm door minigolf 
spelers, is een L vorm. Bij een L-vormige putter is 
de gewichtsverdeling beter en resulteert in een 
veilige en stabiele slag door de speler. 
 

Het hoofd van de putter is ook bekleed met rubber 
van ongeveer 6-8 mm dikte. Het resultaat is een 
meer gecontroleerde slag en je hoeft de bal niet zo 
hard spelen als bij het hanteren van een gewone 
metalen putter. 
Door een met rubber beklede putter te gebruiken is 
het ook makkelijker om met "spin" te spelen. Bij het 
spelen met spin, kan je een bijkomende technische 
finesse toevoegen aan je slag. Ook is het 
makkelijker om zachte "dode" ballen weg te slaan.  

   



BALLEN 
Als een casual speler, zal je normaal gesproken met 
één standaard bal spelen op de meeste van de 
minigolf banen. 
 
Het is anders voor de leden. Deze kopen in het 
begin een klein aantal ballen. De meeste spelers 
verhogen het aantal minigolfballen als ze het gevoel 
krijgen dat ze beter spelen en ze hogere spelambities 
hebben of krijgen. 
 
Er zijn vele bal producenten, vooral in Europa. Elk 
jaar worden er nieuwe ballen op de markt gebracht. 
In totaal zijn er meer dan 60.000 verschillende 
minigolf ballen geproduceerd in de afgelopen 70 
jaar. 
 
De balletjes hebben verschillende afmetingen 
(tussen de 37- 43 mm diameter). Er zijn variaties in 
hardheid, gewicht, stuiteren en oppervlak. Sommige 
ballen zijn geproduceerd met verschillende soorten 
lak en een aantal ballen worden geproduceerd 
zonder lak (ruw). De ruwe ballen hebben het 
voordeel dat ze een veel betere grip hebben bij het 
raken van de randen of bij het spelen met spin. 
Zoals gezegd is het belangrijk om de voordelen in te 
zien om meer dan 1 soort bal aan te schaffen. De 
verschillende ballen worden gebruikt op 
verschillende hindernissen en hebben vaak een 
welbepaald doel. Zo zijn er speciale ballen voor de 
buis, Labyrint etc omdat deze ballen eigenschappen 
hebben die bij deze hindernissen passen. Als je de 
verschillende baleigenschappen in het begin leert 
kennen en kijkt hoe de hindernis moet worden 
gespeeld, dan zal je beginnen inzien waar je de 
ballen kan gebruiken. Het is een voordeel als je een 
coach hebt of een ervaren speler die bereid is om 
een nieuwe speler te helpen. 



TECHNIEKEN IN MINIGOLF 
Minigolf is een sport waarbij een zekere vaardigheid 
van de techniek is vereist. Het is niet de bedoeling dat 
je alles van tevoren weet. Normaal bouwen spelers 
hun techniek op die hen past, gedurende een bepaalde 
tijd. Natuurlijk betekent intensieve training dat je 
sneller een betere speler wordt. De sectie hier 
beschrijft in het kort hoe je de bal wegslaat, de 
manier om via de zijkant te spelen en hoe met spin 
(effect) te spelen. 
 

SPEEL HOUDING 
Er zijn vier elementen in je spelpositie: voet-, been-, 
lichaamshouding en grip. 
 

In principe moet je je voeten stevig plaatsen. Er moet 
een natuurlijke afstand zijn tussen de voeten. Als je 
lang bent, kan je door de afstand tussen de voeten te 
verhogen voorkomen te veel te moeten doorbuigen 
voor het bereiken van de baan met de putter. 
 

Je moet een beetje door de knieën buigen alsook met 
de rug om te voorkomen dat je al te recht staat. Je 
moet op een natuurlijke manier je hoofd over de bal 
brengen om de richting te zien, en de bal raken waar 
deze ligt. 
 

Je moet natuurlijk ook een natuurlijke balans in het 
lichaam hebben. Je bent waarschijnlijk al op de 
hoogte dat de rug- en beenspieren de hoogste 
belasting hebben. Je zal dit verschijnsel pas merken 
wanneer je meer rondes gedurende een ganse dag 
speelt. Daarom is het belangrijk een speelpositie in te 
nemen die vrij is van overbelasting. Het kan een 
voordeel zijn om elkaar te helpen met geven van tips 
om een optimale positie te vinden tijdens het spelen. 
 

GRIP 
De handen worden geplaatst rond de greep van de 
putter en door het uitstrekken van de wijsvinger zal je 
beter in staat zijn om de putter in de juiste richting te 
sturen bij het raken van de bal. De handen moeten 
worden geplaatst met één hand boven de andere. Of 
je nu de linkse over de rechtse legt of omgekeerd is 
een individuele keuze



Wanneer je de putter vasthoudt moet je dit niet te vast 
doen. Dit verkrampt de handen en armen, en de slag 
zal niet correct zijn. Hou de putter stevig genoeg, zodat 
je deze niet laat vallen en tegelijkertijd de controle 
over de bewegingen bewaart. Best is uit te proberen 
wat voor jou de optimale keuze is door de putter vaster 
of losser te houden.

 

 
UITVOERING SLAG 

Je moet het gevoel hebben dat de putter een uitbreiding 
van de armen is en de slag  meestal de schouders volgt. 
Neem nu de speelpositie in die voor jou optimaal is. 
 

Het hoofd van de putter is dicht achter de bal geplaatst 
en dicht bij de oppervlakte van de baan. Je moet ook 
controleren of de bal in het midden van het putterhoofd 
ligt om de juiste balans tijdens de slag te krijgen. 
Wanneer je de slag in je hoofd voorbereidt, moet je je 

voorstellen dat er een lijn is onder een rechte hoek van het putterhoofd midden door de 
bal in de richting van het doel of de richting die je hebt gekozen. Het helpt als je voeten 
evenwijdig staan met de richting van de slag. Wanneer al deze dingen klaar zijn, kan je 
de slag uitvoeren. Bij de start van de slag, is het belangrijk dat je dezelfde versnelling 
gebruikt gedurende het ganse traject van de slag. De lengte van de slag is de bepalende 
factor van de kracht als je de bal raakt. Een langere slag (swing) betekent meer macht 
in de slag. Tijdens de uitvoering van de slag blijf je nog even kijken naar de plaats 
waar de bal zich bevond. Zo vermijd je voor een stuk het “scheef” trekken.  
Zoals je in onderstaande tekening kan zien, bestaat de slag uit 4 fases. 

 EERSTE FASE 
- Is de 

achterwaartse 
beweging weg 
van de bal. 
 

 TWEEDE FASE 
- Is de voorwaartse beweging tot 

het startpunt van de eerste fase 
gericht in dezelfde richting als de 
startpositie. Door verder 
bewegen in dezelfde richting  
raak je de bal. 

 DERDE FASE 
- Is als de 

putter in 
contact komt 
met de bal.  

 VIERDE FASE 
- is als de bal in beweging komt. De 

slag moet verder gaan nadat je 
deze hebt geraakt en slechts 
stoppen wanneer deze het 
afslagvlak heeft verlaten. Op deze 
manier heb je een veel betere 
controle over de richting van de bal. 



BASISSLAG 
Om succes te hebben in Minigolf, is het 
belangrijk om de fundamentele slag aan 
te leren met de juiste snelheid en richting. 
We hebben beschreven dat de snelheid 
wordt gecontroleerd door de lengte van 
de slag in fase 2. De richting wordt 
gecontroleerd gedurende alle fasen van de 
slag. Het is belangrijk om deze efficiënt 
te trainen en te leren hoe te slaan. Om een 
zuivere slag zonder draai krijgen, moet je 
de putter heen en weer bewegen in 
dezelfde beweging als een slinger. Zoals 
eerder vermeld, wordt de slag meestal 
gedaan vanuit de schouders. Bij het 
aanleren van deze slag werk je best 
samen met een coach die je op je fouten 
wijst en correcties kan aanbrengen. 
 

ZIJKANT SLAG  
Wanneer je tegen de zijkant gaat spelen, 
is de basisslag ook erg belangrijk. De bal 
moet zonder spin worden gespeeld en met 
de juiste snelheid om de gewenste 
richting te krijgen. Zorg dat je beide 
voeten evenwijdig plaatst met de 
gewenste looprichting van de bal. 
 

Waarom speel je tegen de zijkant? De 
slag kan worden overwogen wanneer je 
het doel niet kan zien van de plaats waar 
de bal ligt. Dit zou kunnen zijn vanaf de 
afslagplaats of het gebied achter een 
hindernis. Het kan ook zijn dat het een 
voordeel betekent dat de bal via deze 
nieuwe looplijn gemakkelijker in één slag 
het doel bereikt. Soms krijg je zo twee 
mogelijkheden, direct naar het doel of via 
de achterband. Op een aantal banen is het 
veiliger om via de zijkant te spelen en zal 
dit waarschijnlijk op lange termijn een 
beter resultaat geven in vergelijking met 
directe slagen die meer offensief gespeeld 
moeten worden. 
 

SPELEN MET EFFECT “SPIN” 
Een derde variant 
van de minigolfslag 
die technisch gezien 
een grotere uitdaging 
vormt, is de slag met 
"spin" (effect). De 
bal maakt dan een 
horizontaal draaiende 
beweging. Je 
gebruikt de spin slag 
om een andere 
richting te geven, 
bijv. het raken van de 
zijkant achter het 
doel. Er zijn twee soorten schroef 
bewegingen: Top Spin en slice. Je zal de 
spin bereiken door de putter een half 
cirkelvormige beweging te geven tijdens 
de eerste fase van de slag. De roterende  

 
kracht wordt getransformeerd van de 
putter op de bal in fase 3 en blijft in fase 
4 een volledig effect behouden. Het is erg 
moeilijk om de schroefslagen te 
beheersen. Voor sommige spelers zal het 
zal jaren duren voordat ze de controle van 
dit soort slag beheersen in vergelijking 
met directe slagen.  



TRAINING PROGRAMMA 
 
Dit is een klein trainingsprogramma waar 
iedereen gebruik van kan maken.  
Je wordt geadviseerd om in paren te 
trainen en elkaar te helpen. 
Voor verdere doorgedreven training 
verwijzen wij je graag naar een andere 
brochure en een degelijke club die 
minigolf als sport beoefent.  
 

RICHTING EN CONTROLE 
Tijdens de oefeningen kan je best tien 
slagen spelen op vijf verschillende banen 
waar je telkens dezelfde soort slag moet 
spelen. Je kan naar het doelpotje spelen 
of andere doelen die op de baan aanwezig 
zijn of worden geplaatst. Je kan de 
moeilijkheid variëren door de afstand te 
veranderen tot het doel. Je let op de hits 
en fouten die je maakt. Deze statistieken 
kunnen worden gebruikt om elke dag de 
ontwikkeling van je training te volgen als 
je hetzelfde programma gebruikt. 
 

SNELHEID 
Hier leer je de snelheid van de slag in te 
schatten. Hierbij wordt een helling (vb 
labyrint, oplopend V,..) opgedeeld in drie 
verschillende zones. Hiervoor kan je 
gebruik maken van tape die verwijderbaar 
is en de baan niet beschadigt. Je begint 
met vijf slagen te spelen naar elke zone 
en merkt hoeveel hits en fouten je maakt. 
Daarna kan je de training variëren met 
een diversiteit aan balletjes. 
Een volgende stap is in het midden van 
een zone een doel te plaatsen. Je speelt 
dan zowel recht als via een zijkant naar 
dit doel zonder in de hoger gelegen 
zone(s) te komen. De bedoeling van deze 
training is je kracht in te leren schatten 
die de bal nodig heeft om het doel te 
bereiken.



Je speelt vijf slagen vanaf dezelfde plaats 
zowel rechtdoor als via de linkse en 
rechtse band en noteert de hits en fouten. 
 

SPIN 
Hier is een betere technische 
bekwaamheid van de speler nodig. Voor 
deze training is het belangrijk dat je 
verschillende slagen speelt. De spin-slag 
is een niet vertrouwde beweging en je 
moet veel oefenen om het te leren. 
 
De spinshot is verdeeld in "top spin" en 
"slice". Je kan beginnen met de 
voorgaande oefening uit te breiden door 
een stuk achter het beoogde doel een 
stevige (metalen) balk te leggen, dit in 
een rechte hoek ten opzichte van de band. 
Je tracht nu zowel links als rechts, zowel 
zonder een zijkant te raken als via een 
zijkant, een in het midden geplaatst doel 
in de diverse zones te bereiken. Zo kan je 
het effect van de slag zien. Je kan ook een 
hindernis plaatsen bijv. 2 stenen en op die 
manier een doorgang creëren waar je 
rechtdoor moet spelen. Speel 50 slagen, 
25 maal top spin en 25 maal slice, noteer 
het resultaat, maar wees ervan bewust dat 
het nogal moeilijk is om te evalueren. 
 
Aan het einde van de rotatie-training is 
het belangrijk om terug je basis slag uit te 
voeren. Daarom moet je tien slagen 
spelen met variatie van snelheid bij de 
verschillende doelen. Je kan controleren 
of je terug goed speelt zonder rotatie. Het 
makkelijkste doe je dit met behulp met 
een bal in 2 kleuren of zet een stempel op 
de bal. Als je niet meteen recht kan 
spelen zal je merken als de kleuren rond 
de bal draaien. 

TRAINING VARIANTEN 
Met de opleiding is het de bedoeling 
nieuwe manieren aan te leren om je spel 
te verbeteren, om je minigolfballen beter 
te begrijpen en je voor te bereiden op 
terreinen met andere varianten. Probeer te 
innoveren, denk on-traditioneel en kijk 
wat er gebeurt. Test verschillende ballen. 
Tenslotte speel je een paar rondes met de 
uitgeteste verschillende variaties van 
spelen op de banen die je hebt getraind. 
Je zal merken dat je in de praktijk snel 
vordering boekt. 
 
ENKELE REGELS UIT HET 
HANDBOEK 
Het volgende zijn slechts de belangrijkste 
regels, geplukt uit het WMF reglementen  
handboek. Hou er rekening mee dat deze 
niet alle WMF-regels en voorschriften 
weergeven. 
 

ALGEMEEN 
Minigolf wordt gespeeld met een putter 
en minigolf ballen op een minigolfbaan. 
Het doel is om de bal in het doelpotje 
(afgekort pot of hole) te krijgen met zo 
weinig mogelijk slagen op elke baan. 
 

KEUZE VAN DE BAL 
De speler mag maar één bal te gebruiken 
op elke baan, maar meerdere ballen 
tijdens een ronde. 
 

SLAG 
Elke aanraking van de bal door de putter 
telt als slag. Als de bal de hole in zes 
slagen niet heeft bereikt, zal zeven punten 
worden vermeld op de scorekaart van de 
desbetreffende baan; dit is het maximale 
aantal punten van elke baan. Strafpunten 
kunnen door de scheidsrechters worden 
toegevoegd bij het eindresultaat. 
 



WEDSTRIJDREGELS 
Voor een internationaal toernooi, moet 
het terrein door de Technische 
Commissie van het WMF worden 
goedgekeurd. Clubs of landen die zich 
niet aan de regels houden, kunnen worden 
beboet door het WMF of de federatie van 
het land. Het is de spelers niet toegestaan 
om wijzigingen aan de banen te maken 
tijdens de training of wedstrijd. 
 

SCORE NOTITIES 
Het is de spelers niet toegestaan om hun 
eigen scores noteren. In toernooien 
markeren speelpartners de scores van 
andere spelers in de groep. Elke speler 
moet ervoor zorgen dat de scores correct 
zijn genoteerd. Dit geldt ook als iemand 
van buiten de speelgroep de scores 
noteert. 
 

REGELS VOOR 
WEDSTRIJDSPELERS 
Een speler mag alleen het spel 
onderbreken of verlaten na het 
informeren van de scheidsrechter. Een 
algemene onderbreking van het toernooi 
(bijvoorbeeld vanwege regen) kan slechts 
worden besloten door de hoofd-
scheidsrechter. Als een speler gestart is 
op een baan, mag hij deze baan 
beëindigen. Als hij deze niet beëindigt in 
het doel, moet hij de positie van de bal 
markeren. Het is de hoofdscheidsrechter 
die zal beslissen wanneer het spel 
opnieuw begint. 
 

TIJDENS HET SPEL IS HET STRENG 
VERBODEN OM: 
a) te roken 
b) alcohol te drinken 
c) doping middelen te gebruiken 
 

Deze regels tellen ook voor de 
scheidsrechters en coaches op de baan.



SPELREGELS 

Hier vindt je een korte beschrijving van 
de Minigolf spelregels. Er zijn ook andere 
regels, bijv. toernooi voorschriften en 
regels voor de spelers. Deze kunnen 
worden gedownload van 
www.minigolfsport.com of je kan contact 
opnemen met het WMF kantoor. 
 

• Elke baan moet met 1 putter en 1 
bal worden gespeeld.  

• Je moet trachten met zo weinig 
mogelijk slagen het doel te 
bereiken 

• Elke slag is 1 punt 
• Elke speler mag maximum 6 

slagen doen om het doel te 
bereiken. Indien je dit niet kan 
moet je een 7 opschrijven voor 
deze baan. 

• De eerste slag moet altijd worden 
gespeeld vanaf de afslagzone. De 
bal mag vanuit gelijk welke 
plaats binnen de afslagzone 
gespeeld worden. 

• Als de bal de rode grenslijn, of 
hindernis, niet heeft gepasseerd 
moet de volgende slag terug 
vanaf deze afslagzone worden 
gespeeld totdat je hierin slaagt of 
6 slagen hebt gespeeld. 
Merk op dat er banen zonder 
grenslijn zijn. Hier moet je steeds 
vanaf de afslagzone verder gaan 
totdat de bal het doel bereikt. 

• Als je de grenslijn hebt 
overschreden ga je verder van 
waar de bal is blijven stilliggen.  

• Als de bal stopt bij de zijkant of 
een hindernis, mag je de bal in 
een rechte hoek verplaatsen naar 
de speelveldlijn. Als de bal terug 
over de grenslijn rolt, moet je de 
bal verplaatsen naar het punt 

waar deze over de grenslijn liep 
op de terugkeer. Vanaf daar mag 
je de bal in een rechte hoek 
verplaatsen naar de speelveldlijn. 

• Als de bal de baan verlaat over de 
band zijn er twee mogelijkheden:  
o Als de bal de baan verlaat 

vóór de grenslijn, moet je 
verder gaan met de volgende 
slag vanaf het afslagvlak.  

o Als de bal de baan verlaat na 
de grenslijn, moet je de bal 
plaatsen op de speelveldlijn 
ter hoogte vanwaar  de bal is 
buitengegaan. 

• Merk op dat er GEEN strafpunt 
wordt gegeven als de bal is 
buitengegaan. 

• Als de ronde is afgelopen is de 
speler met de minste punten de 
winnaar. 
VEEL SUCCES 
 
Voor meer informatie en 
training, neem contact op met 
uw lokale minigolfsport 
vereniging.  
 

 

Minigolfclub Rozemaai 
 
 

Plaats: 
Leo Baekelandstraat 10  
(Hoek met Herman Vosstraat) 
 

2030 Antwerpen  
(Omgeving Ekeren) 
 

Contactpersoon: 
 

Raymond Leemans 
Raymond.Leemans2@Gmail.com 
 

www.Minigolf-Rozemaai.be 
of 

www.minigolf.be 


