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1. Van de jeugdcommissie 

 

 

 

 

 

 
*Jeugdtoernooi: 15 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 
Op die middag is er voor onze jeugdleden een golf(spel)toernooi. We combineren sport en spel op en rond de 
baan. 
Info en opgave z.s.m. via; chr.m.lutz@gmail.com 
 
*Opa/oma/kleinkind dag (Old Daddy-Day): 7 november van 9.00 uur tot 13.00 uur. Verdere info volgt zo 
spoedig mogelijk. Houd het mededelingenbord/de activiteitenkalender in de gaten. 
 
Oproep: 
Voor de diverse jeugdactiviteiten zoekt de jeugdcommissie versterking van enthousiaste begeleid(st)ers, die 
af en toe willen helpen/ondersteunen. 
Lijkt het je leuk voor onze golfjeugd op en rond de baan te assisteren? Geef je dan op voor de vrijwilligerspool 
jeugdactiviteiten via de mail: chr.m.lutz@gmail.com 
 
*Vooraankondiging: 
In 2021: open dag voor kinderen, jeugd en hun ouders. Activiteiten op en rond de baan. Verdere info volgt. 

 
2.  Beginnersmiddag 

 

Zaterdags op de oneven weken hebben we op de 1e 9 vanaf 13.00 uur een beginnersmiddag.  
De laatste keer waren er 17 golfers/golfsters aanwezig. Dit zijn voornamelijk golfers die een 
kennismakingspakkket van Golfpark Exloo hebben aangeschaft. 
Men krijgt dan 5 lessen van de pro, een golfboek om de regels onder de knie te krijgen, 
(hogerop is vanzelfsprekend beter), een maand vrij spelen op de baan, een theorieles en de mogelijkheid een 
theorie-examen te doen.  

mailto:chr.m.lutz@gmail.com
mailto:chr.m.lutz@gmail.com
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Ook heeft men het recht om mee te doen aan de beginnersmiddag. Het gaat er dan om te leren hoe je op een 
goede manier, volgens de regels, door de baan gaat. De begeleiders bemoeien zich niet met het golfen op 
zich. Daar is tenslotte de pro voor! 
Men meldt zich dan om uiterlijk 13.00 uur bij de klok van hole 1 en het duurt tot ongeveer 15.00 uur. 
Dan wordt een flightindeling gemaakt en met begeleiding gaat men dan door de baan. 
Men kan zelf bepalen hoe lang men wil/kan meelopen. Indien men bijv. om 14.00 uur een afspraak heeft is 
dat geen probleem: dan stopt men na een paar holes. 
  
Wel moet je tijdig laten weten of je mee wilt doen aan deze beginnersmiddag.  
Dit is om te zorgen voor voldoende begeleiding. Aanmelden kan per mail, per telefoon, een sms of whatsapp.  
Een simpel ' ja ik kom' is al voldoende. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Het is geen verplichting en er kan tussentijds stoppen.  
Geloof me: men heeft een hele leuke en leerzame golfmiddag! 
  
U ziet wij doen ons best om de beginnende golfer goed te begeleiden.  
 Als u een flight met een begeleider ziet lopen, die wat trager dan gemiddeld door de baan gaat, dan weet 
u waarom dat is. 
  
Ineke van den Berg 
 Mail: ineke@vandenberg.it 
Telefoonnummer: 06-54214347 

 
3. Van de Handicap- en Regelcommissie  

 
Het World Handicap System (WHS)  
Vervolg op de nieuwsbrief van augustus 
 

 
 
Het World Handicap System (WHS) wordt in Nederland in 2021 ingevoerd. In de nieuwsbrieven van juni, juli 
en augustus hebben we aandacht besteed aan 7 online NGF-lessen over het nieuwe World Handicap Systeem.  
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan les 8,9,10 en 11. 
Les 8: Wat moeten handicapcommissies doen als voorbereiding op het WHS? 
In deze les worden diverse aandachtspunten behandeld waar de handicapcommissie op moet letten bij de 
invoering van het WHS. Van deze les is geen video beschikbaar. Voor de geïnteresseerden hierbij de link naar 
dit onderwerp.  
 
Les 9: Ik ben een beginner. Hoe kom ik aan een WHS-handicap? 
Nieuwe spelers kunnen al na één qualifying ronde van negen holes een handicap verwerven (als ze een ronde 
spelen die op het niveau van handicap 54 of beter is).  

mailto:ineke@vandenberg.it
tel:06-%2054214347
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/wat-moeten-handicapcommissies-doen-als-voorbereiding-op-het-whs
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/aug/2020-world-handicap-system-training-9-eerste-score
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Als je al in 2020 begint met golf, probeer dan al in 2020 zo veel mogelijk qualifying ronden te spelen. Je scores 
in 2020 gaan je eerste WHS-handicap bepalen.  
Als je pas in 2021 met golf begint, als het WHS al is ingevoerd, lever dan zo snel mogelijk scores in. Als je in 
2021 voor het eerst een score inlevert, dan worden hoge holescores voor handicapdoeleinden teruggebracht 
tot een par + 5 slagen. Als je in deze eerste qualifying ronde bijvoorbeeld een 12 op een par 5 maakt, dan 
wordt deze 12 voor handicapdoeleinden een 10 (par 5 + 5). 
Les 10: Wat is een netto double bogey? 
In het WHS wordt een handicap bepaald op basis van de bruto score over 18 holes teruggerekend naar een 
standaard baan. Als basis hiervoor neemt men de gemaakte strokeplay-score over 18 holes. Maar om te 
voorkomen dat deze score voor handicapdoeleinden overdreven wordt beïnvloed door één of twee "slechte 
holes" van een speler, worden voor handicapdoeleinden de bruto scores op deze "slechte holes" aangepast 
tot een "netto double bogey" (de eerste score op een hole die nul Stablefordpunten zou opleveren). Dit 
noemt men de Aangepaste Bruto Score (Adjusted Gross Score).  
In andere woorden: voor handicapdoeleinden geldt de Aangepaste Bruto Score. De Aangepaste Bruto Score is 
de bruto score, inclusief strafslagen, aangepast in de gevallen: 

• waarin een speler de "maximum hole score" bereikt of overschrijdt; 

• waarbij een hole niet gespeeld is; 

• waarbij een speler wel begint op een hole maar niet uitholt. 
Voor de WHS-handicapberekening kan iedere speler dus op elke hole maximaal een netto double bogey 
maken. 
Les 11 Wat is een course handicap? 
De Course Handicap in het World Handicap System (WHS) is wat de Playing Handicap in het EGA Handicap 
Systeem is: het volledige aantal slagen dat een speler krijgt (of geeft als de speler heel goed is) op basis van 
de handicapslagentabel. De Course Handicap in het WHS geeft per kleur tee aan hoeveel slagen een speler 
krijgt (of geeft). 
Zolang het EGA Handicap Systeem geldt, vind je het aantal slagen dat je krijgt (of geeft) in een 
handicapslagentabel. Dat zal niet veranderen. Bij de overgang naar het WHS zul je je Course Handicap ook 
weer vinden in een handicapslagentabel. Apps zoals de app GOLF.NL veranderen in dit opzicht ook niet. In de 
app GOLF.NL wordt ook na 2020 automatisch per hole aangegeven hoeveel slagen je op een hole krijgt.  
Bij een speler met WHS-handicap 54,0 zal de Course Handicap vermoedelijk hoger zijn dan 54 als er gespeeld 
wordt op een baan met een Slope Rating van 114 of hoger. In zo'n geval krijgt de speler bijvoorbeeld 56 
slagen. De maximum handicap in het WHS is 54,0 maar er is geen maximum Course Handicap. 
Door op onderstaande links te klikken worden de eerste 7 lessen, die in de nieuwsbrief van juni, juli en 
augustus zijn behandeld, nogmaals getoond. 
Les 1: Waarom wordt het World Handicap System ingevoerd? 
Les 2: Wat zijn de voordelen en verbeteringen van het World Handicap System 
Les 3: De berekening van een WHS handicap 
Les 4: Hoe snel kan mijn handicap stijgen 
Les 5: Extra verlaging bij een extreem goede ronde (exceptional score) 
Les 6: Playing Conditions Calculation (PCC) 
Les 7: Vernieuwingen in het Wereld handicap Systeem 
 
Aanvullende informatie kun je ook nog vinden op ngf.nl/whs of golf.nl/whs. Wanneer je verder in de materie 
duikt zal het mogelijk beginnen te duizelen van de gebruikte termen en de berekeningsformules. 
De golfer zal hier echter niets van gaan merken. Alle berekeningen worden gemaakt door de software 
waarmee de handicaps worden berekend. 
 
Wat nog wel belangrijk is om te vermelden: Omdat je slechtste scores wegvallen, weerspiegelt je WHS-
handicap nog beter je potentieel dan de EGA-handicap. Dat wil zeggen: je WHS-handicap weerspiegelt nog 
beter de score die je zult maken op je betere dagen. Hierbij geldt: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe 
beter je handicap overeenkomt met je golfvaardigheid. 
 
Wordt vervolgd, 
 
Roel Bosch, Klaas Gosink 

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/aug/2020-world-handicap-system-training-10-aangepaste-bruto-score
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/sep/2020-world-handicap-system-training-11-course-handicap
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/2020-world-handicap-system-1-ngf?utm_source=ngfnl_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=april2020&utm_content=_201&utm_term=
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mei/2020-world-handicap-system-2-ngf
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mei/2020-world-handicap-system-3-ngf?utm_source=ngf_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=052020&utm_content=_240&utm_term=
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/jun/2020-world-handicap-system-4-ngf
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/jun/2020-world-handicap-system-5-extreem-goede-ronde
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/jul/2020-world-handicap-system-6-pcc
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/jul/2020-world-handicap-system-training-7-vernieuwingen
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/jul/2020-world-handicap-system-training-7-vernieuwingen
https://www.ngf.nl/whs
https://www.golf.nl/whs
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Handicap-en Regelcommissie 

 
 
4. Golfreisje met onze Pro Willem 

In samenwerking met Willem zijn de dames van de donderdagochtend op golfreis naar Teutoburger Wald in 
Duitsland geweest. Er hadden zich 8 dames voor de reis opgegeven bij onze Pro.  
Maandagmorgen vertrokken op tijd zodat we gezamenlijk rond 13.00 uur konden lunchen vlakbij de prachtige 
27 hole Golfbaan in Holle.  

 
s ’Middags even afslaan en wat putlessen van Willem. Ons hotel, Gerri Weber Sporthotel was prima, heerlijk 
diner s ’avonds op terras, we hadden schitterend weer en de Duitse wijn smaakte heerlijk!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag na een goed ontbijt en met een lunchpakket mee, weer naar de golfbaan, eerst lessen van Willem, en 
om 1 uur stonden de buggy’s klaar, om te golfen en te genieten van de prachtige omgeving en golfbaan  
Aan het einde van deze dag prachtig terras met uitzicht over de mooie golfbanen, dus lieten we ons de 
drankjes goed smaken.  
s ’Avonds weer bij ons hotel heerlijk en vooral gezellig gegeten en Willem kan er gelukkig goed tegen, want 
met 8 vrouwen op stap valt niet mee!!  De woensdag hadden we s ‘morgens les en in middag 18 holes 
gegolfd, met grote verschillen in hoogtes en vooral lange banen. 
Nog een spectaculaire actie van de politie meegemaakt, er vloog laag een helikopter boven ons hoofd, om 
een verwarde man te zoeken, flink wat mannen op de baan (Willem had hem bij hole 5 nog gezien). Ze 
vonden de persoon en hij werd meegenomen door de politie. Veel gedoe op deze prachtige golfbaan.  
Al met al een zeer geslaagde midweek, we hebben het reuze gezellig gehad, genoten van de prachtige 
golfbaan en in het bijzonder van het mooie weer en het heerlijk eten gelukkig allemaal weer gezond thuis.  

Willem bedankt voor de perfecte organisatie, en absoluut voor herhaling vatbaar                                     
 
Heb je een leuk idee om eens wat te organiseren voor leden van de club? Overleg het met Willem, dan 
kunnen wij daar in de nieuwsbrief verslag van doen. Officieel wel geen clubactiviteit maar wel leuk om te 
vermelden. 
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5. Uitslag maandaggolf  
 
Eindelijk, na twaalf maanden, met onderbreking van vier maanden (Corona stillegging Golfsport), vond na 34 
wedstrijden de uitreiking van de “’Maandaggolf” Eclectic plaats. 
  
“Eclectic-golf” Een strokeplay wedstrijdvorm. “De laagste bruto score per hole behaald over een tevoren 
vastgestelde periode. Die periode kan variëren van één dag tot een aantal maanden”. 
 
Gewoonlijk is de periode veel korter maar vanwege de stillegging van de sport-events door de Corona 
maatregelen werd deze verlengd tot een jaar. 
  
Er deden over de periode verdeeld 63 golfers mee. Zie het uitslagenoverzicht op  exloo.e-golf4u.nl, onder het 
kopje “Competities”, eclectic 2019-2020. 
  
Winnaars waren: 1e: Jelle Fekkes  2e: Jelle Pebesma  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://exloo.e-golf4u.nl/
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6.SENIOREN GOLFLES 2020/2021 

Ook dit jaar starten we weer met een nieuw winterprogramma. Het 

lespakket bestaat uit 10 groepslessen van een uur. 

Dit jaar bestaat de mogelijkheid om u aan te melden voor de 1e vijf lessen of 2e vijf lessen indien u niet in de 
gelegenheid bent om ze alle 10 te volgen. Geef bij aanmelding duidelijk aan of het de 1e of 2e vijf lessen 
betreft. 

Deze groepslessen bestaan uit een combinatie van trainen, een stukje coaching en sociale binding. Per les 
behandelen we een thema en gaan dat gezamenlijk uitvoeren. 
Deze lessen zullen op verschillende dagen zijn zodat er zoveel mogelijk mensen zich kunnen inschrijven. 

   Mensen die geen lid zijn kunnen zich ook hiervoor inschrijven. 

 
Kosten voor het pakket zijn € 120,- per persoon, graag contant afrekenen bij de eerste les. 
Kosten voor het eerste of het tweede deel zijn € 75,- per persoon contant afrekenen bij de eerste les. 

 
Er zullen geen inhaallessen zijn, alleen wanneer een les door weersomstandigheden wordt afgezegd 
door de pro. 

Per groep minimaal 5 en maximaal 7/8 deelnemers 

 
U kunt zich opgeven voor één van de dagen via de mail info@golffix.nl of stuur een 

app/sms naar 06-54680059 met naam, tel nummer, dag en tijd. 

 
Heeft u nog vragen dan hoor ik die graag. 

 
Geef u snel op, de eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

Bij grote belangstelling zullen we deze serie uitbreiden op andere tijden indien nodig. 

Inschrijving is bindend. 

 
 

Met sportieve groet, 

Willem Kruysifix 

GolffixAcademie 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ukuntzichopgevenvooréénvandedagenviademailinfo@golﬃx.nl


7 

Onderstaand de data en tijden voor: 2020/2021 
 
Woensdagochtend van 10.00 - 11.00/ 11.00 - 12.00 uur 

1e sessie 2e sessie 
 4 november  3 februari 
11 november 10 februari 
18 november 17 februari 
25 november 24 februari 
 2 december      3 maart 
 

Vrijdagochtend van 10.00 -11.00/ 11:00 - 12:00 uur 

1e sessie 2e sessie 
  6 november     5 februari 
13 november   12 februari 
20 november   19 februari 
27 november   26 februari 
  4 december      5 maart 
 

Zaterdagochtend van 10.00 - 11.00/ 11.00 -12.00 uur 

1e sessie 2e sessie 
  7 november   6 februari 
14 november 13 februari 
21 november 20 februari 
28 november 27 februari 
  5 december                                                   6 maart 
 
 

Zondagochtend van 11:00 - 12:00 uur 

1e sessie 2e sessie 
  8 november   7 februari 
15 november 14 februari 
22 november 21 februari 
29 november 28 februari 
  6 december                                                    7 maart 
 


