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1.Van het bestuur
Op dinsdagavond 3 november hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een aantal nieuwe
coronamaatregelen afgekondigd voor de komende twee weken.
Die maatregelen gaan op woensdag 4 november om 22.00 uur in.
Wat betekent dat voor de leden van onze golfclub:
- golfen mag nog in flights van max. 2 personen.
- golfles mag doorgaan in groepjes van max. 2 personen.
- voor de jeugd t/m 17 jaar gelden de restricties van max. 2 personen niet.
De groepslessen van Willem Kruysifix kunnen dus helaas in de komende twee weken in hun huidige vorm niet
doorgaan. Willem zal de groepen rechtstreeks en persoonlijk op de hoogte brengen.
De piramide wordt de komende twee weken niet gespeeld.
De andere activiteiten kunnen gewoon doorgaan met een maximum van twee in een flight.
We verwachten van alle golfers:
1. starttijden reserveren met max. twee personen.
2. het terugbrengen van de omvang van de flights tot max. 2 personen, als je een starttijd hebt
gereserveerd met meer dan twee personen.
3. het respecteren van de huidige coronamaatregelen: 1,5 afstand houden, handen ontsmetten,
mondkapje dragen in het clubhuis, kort vóór de golfles of deelname aan een clubactiviteit aanwezig
zijn en ná afloop weer naar huis.
Deze extra beperkingen zijn niet leuk, maar helaas wel noodzakelijk.
Wij vragen je begrip en medewerking daarvoor.
Hopelijk duurt het 14 dagen, zodat we daarna weer meer naar de huidige situatie kunnen.
Nadere informatie is te vinden op de NGF-site,https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/nov/faq-clubsen-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland
Met vriendelijke groet,
Het bestuur Golfpark Exloo.
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2.Van de Jeugdcommissie
Jeugdtoernooi 2020
Op 15 oktober jl. vond het eerste jeugdtoernooi plaats sinds de jeugdcommissie van
Golfpark Exloo is gerevitaliseerd!
Een 6-tal jonge golfers van/bij onze club (+Gijs uit Amsterdam) streden om de prijzen.
Het weer was uitstekend; de baan lag er goed bij en de stemming was erg goed bij spelers en ondersteuners.
Na een welkomstwoord en korte uitleg van de middag gingen de golfers van start met het inslaan op de
drivingrange gevolgd door balbehendigheid met en zonder club.
Op de puttinggreen mochten de kinderen biljarten met “keu” en bal en putten voor punten.
Uiteraard werd er ook echt gegolfd met ballen, die voorzien waren van gezichtjes.
In flights van 3 speelde de jeugd Hole 1 en 2 waarbij ook de theorie vanuit het boek praktisch kon worden
toegepast. Onder de bezielende leiding van ervaren golfers, die meeliepen, werden de regels zo op een
speelse manier geoefend.
De jury had de schone taak om de punten te verzamelen en de uiteindelijke winnaars vast te stellen, die in de
prijzen zijn gevallen.
De uitslag:
Eerste prijs: Esmee

Tweede prijs: Midas
Derde prijs: Indy en Lennard met evenveel punten
De prijzen bestonden uit gekleurde ballen.
Alle deelnemers hebben hun eigen speelbal mee naar huis mogen nemen.
Al met al kijken we terug op een geslaagde middag.
Onze dank gaat uit naar eenieder die zijn/haar bijdrage heeft geleverd!
Jeugdcommissie Golfpark Exloo.
Enkele reacties waren:
-…. Goed georganiseerd
-…. Ik vond het leuk en zeker voor herhaling vatbaar
-…. Het was superleuk
Wist u dat:
1. de opa/oma-kleinkinddag helaas niet door kan gaan, maar verschoven wordt naar het voorjaar!
2. op de ochtend van dinsdag 29 december a.s. een jeugdactiviteit wordt georganiseerd; meld je
daarvoor aan bij Christina Klarenbeek, lid van de jeugdcommissie: chr.m.lutz@gmail.com.
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3.Van de Handicap- en Regelcommissie
Wintermaatregel “Plaatsen”
Tussen 1 november en 30 april mogen clubs zelf de plaatselijke regel "plaatsen" invoeren.
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.
De bal moet binnen 15 cm of een kaartlengte van de oorspronkelijke plaats, maar niet dichter bij de hole,
teruggeplaatst worden. De bal mag schoongemaakt worden.
Het World Handicap System (WHS)
Vervolg op de nieuwsbrief van oktober

Het World Handicap System (WHS) wordt in Nederland in 2021 ingevoerd. In de nieuwsbrieven van de
afgelopen maanden hebben we aandacht besteed aan de online NGF lessen over het nieuwe World Handicap
Systeem.
Puntsgewijs behandelen we nogmaals de belangrijkste punten van de video’s die in deze en voorgaande
nieuwsbrieven de revue zijn gepasseerd.
Algemeen
• De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm Stableford
of Tegen par is, dan kan men op het moment dat er niet meer gescoord wordt de bal oppakken en
wordt voor de holes zonder score in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een
netto double bogey is de laagste score op een hole die nul Stableford-punten oplevert.
• Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een
standaardbaan; dit heet het dag-resultaat. Als bijvoorbeeld een dame met handicap 9 van de rode
tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt. Dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1 geproduceerd. Deze 10,1 is de score “boven par” op een standaard baan. Deze
dag-resultaten worden met decimalen bepaald.
• Het dag-resultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld
door de slope rating van de gespeelde baan (127) vermenigvuldigd met het verschil tussen de
aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,6). In dit geval is het dag resultaat (113/127) *
(85 – 73,7) = 10,1.
• De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dag
resultaten van de laatste 20 ronden.
Transitie van EGA- naar WHS-handicap
• Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016.
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Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat
bij de transitie van de EGA- handicap naar een WHS-handicap minder of geen scores gebruikt kunnen
worden.
Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk, maar deze handicap is wel erg
gevoelig wanneer er scores ingeleverd gaan worden die significant slechter zijn; initieel zal de
handicap dan niet zoveel omhoog gaan, maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de
handicap snel stijgen.
Bij spelers die minder dan 9 scores hebben ingeleverd sinds 2016 is daarom ook sprake van dezelfde
gevoeligheid.
Bij de transitie naar het WHS zal de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap
krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is.*
Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap gelijk blijven of zelfs zakken.
De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het hebben van 20 scores; dus we
raden iedereen aan om zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om, wanneer de
buffer uit zicht is, de ronde zo goed mogelijk af te maken. Immers, als deze mindere score toch deel
gaat uitmaken van de beste 8, dan wordt een bruto score met als equivalent 31 Stableford-punten
omgezet in een aanzienlijk beter dag resultaat dan 26 punten.

Overige punten
• Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is dat alle spelers, ongeacht hun handicap, naast
wedstrijdscores ook scores van qualifying ronden kunnen inleveren, zowel over 9 als 18 holes en
onder voorwaarden ook over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes.
• Ook in het WHS is er een systeem dat op basis van ingeleverde scores een correctie toepast op de
scores van die dag. In het WHS heet dat de Playing Conditions Calculation (PCC) en die wordt bepaald
over alle ingeleverde scores van spelers met een handicap lager dan 36 voor iedere dag voor iedere
baan.
• Omdat deze PCC pas ’s nachts bepaald wordt, is de handicap na de ronde provisioneel totdat de PCC
is toegepast, wat de volgende ochtend het geval is.
• Daarnaast zijn er nog een aantal mechanismen ingebouwd om te voorkomen dat handicaps te snel
stijgen of niet snel genoeg dalen.
*Opmerking: Goed om te weten dat zoals in bovenstaande punten is beschreven (vetgedrukte alinea) bij de
overgang naar het WHS de meeste spelers een hogere handicap krijgen. Dit is met name het geval als er
sprake is van een grote spreiding in de resultaten van de laatste 20 ingeleverde kaarten. In de onderstaande
GOLF.NL Podcast komt dit ook nog eens aan de orde.
Wil je meer weten? Klik voor een meer uitgebreide tekst van de behandelde punten op de link: uitgebreide
tekst.
Aanvullende informatie kun je ook nog vinden op ngf.nl/whs
GOLF.NL podcast over het World Handicap System
GOLF.NL heeft sinds eind september een eigen podcast en de eerste aflevering gaat over het WHS: het World
Handicap System.
De titel van deze podcast is “Ojee, jouw handicap gaat omhoog!”
De belangrijkste vragen die golfers over het WHS hebben, worden beantwoord.
Luister hier naar de eerste aflevering. De podcast is ook te beluisteren op Spotify, Stitcher en Apple.

Roel Bosch, Klaas Gosink
Handicap-en Regelcommissie
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