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1.Van het bestuur 

Kwaliteitsverbetering van de baan Zuid, de tweede 9 holes. 
 
Het hing al een tijdje in de lucht en nu gaat het er écht van komen. De grasmat van baan Zuid, de tweede 9, 
wordt verbeterd. Na een drietal droge zomers met weinig of geen gras worden deze fairways aangepakt.  
Wat gaat er gebeuren? 
Vanaf maandag 8 maart gaat aannemer Vos uit Ruinerwold aan de slag om de bovenste (vilt)laag van hole 13 
t/m 18 te verwijderen. Deze laag wordt 3 tot 4 cm gefreesd en afgevoerd. Daarna wordt de bodem bewerkt, 
zodat er lucht in de bodem komt en zand naar boven komt. Vervolgens wordt enige humus toegevoegd, gras 
ingezaaid en bemest. 
Hoelang gaat het duren? 
De aannemer is 10 tot 14 dagen bezig. 
Hole 13 t/m 18 zullen ongeveer 8 weken buiten gebruik zijn; afhankelijk van de weersomstandigheden zal het 
langer of korter duren. 
 Wat betekent dit? 
Golfen is alleen mogelijk vanaf hole1; een starttijd boeken kan voor baan Noord, eerste 9 holes; doorlopen op 
holes 10, 11 en 12 kan zonder speciale aanvraag of aanmelding.  
In beginsel is het mogelijk om 1 keer per dag een starttijd te reserveren; als op de dag zelf blijkt dat er nog 
ruimte is, kan in overleg met de marshall nog een ronde worden gelopen. 
We willen zo veel mogelijk iedereen de gelegenheid geven om te spelen; dat maakt dat de inschrijving voor 
de activiteiten eerder wordt gesloten.  

• Maandag-activiteit wordt op zaterdagavond gesloten 
• Woensdag-activiteit wordt op maandagavond gesloten 

Op deze wijze kunnen de niet benodigde starttijden voor de clubactiviteit alsnog vrijgegeven worden. 
De ervaring leert dat het inschrijven voor de piramide al tijdig gebeurt.  
De planner van de starttijden heeft de mogelijkheid om twee flights met één persoon samen te voegen. 
Uit de analyse van de starttijden blijkt dat er ‘s morgens veel golfers aanwezig zijn. In de middag is er vaak 
nog veel ruimte in de baan!  
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We vragen aan iedereen begrip voor deze situatie. Laten we hopen dat het weer meewerkt en dat baan Zuid, 
de tweede 9 weer snel vrijgegeven kan worden, zodat er volop gegolfd kan worden op een prachtige mooie 
groene grasmat!  
 
 
2. NGF passen  
De NGF stuurt in de loop van maart 2021 de fysieke NGF-passen naar de golfparken. Dat is relatief laat. De 
NGF wachtte op het nieuwe systeem (WHS). Die handicap staat op de fysieke pas. Zodra ze binnen zijn kunt u 
ze afhalen bij de receptie. De registratieleden ontvangen de passen per post. 
 
3. De bunkers zijn afgelopen week gereed gemaakt. Super dank aan de vrijwilligers  
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4. Zomertees  
Op hole 1 t/m 9 zijn de zomertees weer in gebruik. 
Hole 1 t/m 9 is qualifying! 

 

5. Van de handicap- en regelcommissie 

Invoering WHS. 

Op 1 maart is het zover en wordt de nieuwe WHS-handicap van kracht. 
 
De laatste weken is er achter de schermen nog veel gebeurd om de nieuwe WHS-handicaps zo goed mogelijk 
te krijgen. Zo hebben we veel qualifying kaarten die niet correct in het E-golf4u systeem waren ingevoerd 
aangepast zodat ze nog konden worden meegenomen bij de bepaling van de WHS handicap 
Wie inzicht wil krijgen in zijn of haar WHS-handicap kan via de profielpagina op E-golf4u de digitale NGF pas 
raadplegen. Bij ‘mijn WHS-index’ kun je dan zien op basis van welke gegevens jouw handicap is berekend. Een 
andere manier is inloggen bij de App van golf.nl. 
 
Na 1 maart zal echter alleen nog de nieuwe WHS-handicap zichtbaar zijn op de digitale NGF pas in E- golf4u 
en in de Golf.nl app. 
In de praktijk verandert er voor de golfer weinig. Na de invoering van het WHS kun je net als nu een qualifying 
ronde spelen en de score in E-golf4u of een golf app zoals de Golf.nl invoeren. Je hoeft niet te weten hoe de 
WHS-handicapberekening werkt, want de app zal je nieuwe WHS-handicap berekenen. 
 
Eén ding wordt wel anders zodra het WHS is ingevoerd. Als je na de ronde je score invoert, dan laat de app 
zien wat je provisionele handicap is. Dat is in 90 procent van de gevallen ook je nieuwe handicap. Maar pas de 
volgende ochtend toont de app je definitieve nieuwe handicap. 
 
Een punt van aandacht is ook nog het invullen van de scores. De basis voor elke in te leveren score zijn de 
bruto scores per hole. Maar als de spelvorm Stableford of Tegen par is, dan wordt men geacht om de bal op 
te pakken op een hole als men op deze hole niet meer kan scoren. De speler dient bij een "streep" een 11 in 
te vullen als bruto holescore. De computer noteert op die hole dan voor handicapdoeleinden een netto 
double bogey. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul Stablefordpunten oplevert. Let 
op: Het invullen van een nul is niet toegestaan. De computersystemen kunnen hier niet mee overweg.  
 
Tot slot nog een korte video waarin in 2 minuten wordt uitgelegd wat het WHS voor golfers betekent.  
De directe link naar het filmpje is youtu.be/0ss8zqg2GBo 
 
Nieuwe Baanhandicap tabellen. 
Met de invoering van de het WHS zijn er ook nieuwe handicap tabellen van toepassing. De oude EGA playing 
handicap tabellen worden vervangen door nieuwe Baanhandicap tabellen. De grootste aanpassing van de 
tabellen zit in de range van handicap 54 tot 36. Deze aanpassingen zijn het gevolg van het feit dat in het WHS 
ook de handicaps tussen 54 en 36 zowel naar beneden als naar boven aangepast kunnen worden.  
De nieuwe Baanhandicap tabellen zijn vanaf maart te vinden op de website en in een map in de hal van het 
clubhuis. De grote infoborden zullen zo spoedig mogelijk aangepast worden. 
Roel Bosch, Klaas Gosink 
Handicap-en Regelcommissie 
  

https://youtu.be/0ss8zqg2GBo
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6. Nieuwe handicaptabellen
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7. Op weg naar een betere handicap 
De sneeuw is weg en een nieuw seizoen staat voor de deur. Om je goed op weg te helpen geven we je een 
aantal tips om slimmer te spelen in 2021 en beter te scoren! 
 
Knoop onderstaande lessen in je oren en je gaat gegarandeerd een beter seizoen tegemoet. De tips zijn 
gebaseerd op de data van Shot Scope, een shottrackingsysteem waarmee golfers hun eigen spel kunnen 
analyseren. 
Het eeuwige 'clubje extra' 
Laten we beginnen met een tip die iedereen eigenlijk wel kent, maar waar lang niet iedereen iets mee doet: 
je slaat niet zo ver als je denkt! Ga er om te beginnen niet vanuit dat de afstand die je haalt met een goed 
geraakte slag ook echt je gemiddelde is. En de data liegen niet: 72 procent van het gevaar op een golfbaan ligt 
voor de green. Meestal in de vorm van een bunker of waterhindernis. Slechts 28% van het gevaar ligt achter 
de green. Daarom is het 'lang' missen - dus achter de green - veel minder erg dan 'kort' missen. Neem dus een 
clubje extra.   
Geen houten-3 in plaats van driver 
Het klopt dat de kans groter is dat je de fairway raakt met een korte club, maar dit effect is veel minder groot 
dan je zou denken. Zo raken spelers gemiddeld slechts 1 à 2 procent vaker de fairway met een houten-3 dan 
met een driver, die je gemiddeld 25 meter (!) verder slaat (er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen). Het is dus 
een groot verlies in afstand, terwijl je slechts een klein beetje precisie wint. Het spreekt voor zich dat het na 
een langere slag met je driver makkelijker is om met je tweede slag de green te raken. In onderstaande 
grafiek zie je het percentage fairways dat wordt geraakt met een driver en met een houten-3. 
  

 
 
Uit de data van Shot Scope blijkt dat het slaan van een houten-3 versus een driver gemiddeld 0,3 slagen kost. 
Tussen een bal in de lichte rough of een bal op de fairway is dat verschil hetzelfde. Met andere woorden: in 
de lichte rough liggen na een slag met je driver is even 'slecht' als met je fairway Wood 25 meter minder ver 
op de fairway. Kleine kanttekening: een bal die in de fairwaybunker eindigt, kost gemiddeld 1,4 slagen. Blijf 
dus weg uit die fairwaybunker als je je driver gebruikt. Na een slag in de bomen of struiken moet je vaak met 
een herstelslag terug naar de fairway, en de data van Shot Scope ondersteunt dit: een slag in de struiken of 
uit de bomen kost 1,1 slag.  
Mik flink op links 
Als je een slicer bent (en veel ballen slaat met een afwijking naar rechts) is het beter om twintig meter verder 
naar links te mikken op de lichte rough dan op te lijnen op het midden van de fairway. Dit is logisch als je 
bedenkt dat de meeste golfers een slice als afwijking hebben, maar er zijn weinig golfers die het echt in de 
praktijk toepassen. Zie hieronder in een afbeelding het grote effect van het bijstellen van je 'vizier': 

https://shotscope.com/eu/
https://shotscope.com/eu/
https://shotscope.com/eu/
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Als je vooral hooks (voor een rechtshandige speler een bal die naar links afbuigt) slaat, dan is een bijsturing 
van veertien meter naar rechts voldoende (omdat bunkers op een golfbaan vaker op rechts liggen dan op 
links). 
Sla je weleens scheef naar links én rechts, dan is het slim om niet het midden van de fairway aan te houden 
maar het middelpunt tussen twee hindernissen.  
Linksachter = winst 
De kans is veel groter dat je de green raakt met een wedge dan een ijzer-7. Nu we deze open deur hebben 
ingetrapt, is er nog wel een andere goede tip voor die slag naar de green. Onderstaande afbeelding laat zien 
dat het resultaat van een approach naar de green (100 yards = 92 meter) gemiddeld veel beter is als je 
linksachter op de green mikt. Door je doel te verplaatsen raak je twee keer zo veel greens en verlaag je de 
afstand tot de hole met 33 procent! 

 
Hybride of ijzer? 
Tegenwoordig hebben er net zoveel golfers een ijzer-4 als een hybride-4 in hun tas. De hybride wint aan 
terrein en als je de volgende statistieken bekijkt zou dat eigenlijk nog veel meer terrein moeten zijn. Bij een 
afstand van meer dan 180 meter is een hybride bijna twee keer zo effectief als een lang ijzer. Tussen 165 en 
180 meter is er nog steeds een voordeel voor de hybride, al is die wel kleiner. Lang verhaal kort: voor slagen 
die langer zijn dan 165 meter kan je beter een hybride in je tas stoppen dan een ijzer. Naarmate je handicap 
hoger is, is dit effect sterker. Een speler met handicap 8 kan beter met lange ijzers overweg dan iemand met 
handicap 14, die weer iets beter is met een ijzer dan een speler met handicap 20. Hoge handicap = hybride! 
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8.Nieuws vanuit het clubhuis 
 
Beste Golfers ,  
 
Enthousiast en blij zijn wij begonnen aan onze eerste week in de horeca van jullie mooie golfpark .  
Allemaal even wennen, hier en daar misschien wat gestuntel maar we hebben het overleefd en een hartstikke 
leuke week gehad .  
 
Ontzettend leuk om in korte tijd zoveel nieuwe gezichten te leren kennen en zo hartelijk  ontvangen te 
worden .  
 
Natuurlijk zouden wij het fantastisch vinden om ieder alvast binnen of op ons terras te verwelkomen voor een 
heerlijke lunch , drankje  of andere versnapering . 
Daarom hebben wij voor nu  een mooi ruim assortiment aan take a way varianten .  
Zoals : heerlijk wraps gevuld met kip of zalm. 
Verschillende panini’s , tosti’s gehaktballen  en snacks. Ook hebben we gedacht aan iets lekkers bij de koffie .  
 
Voor in de toekomst zijn we van plan de kaart nog meer uit te breiden met heerlijke lunch gerechten.  
Leuke suggesties zijn natuurlijk  altijd welkom .  
 
Graag tot snel in het clubhuis .  
 


