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Zijn me ning over dl' invlor d "'"" dl' grec•n op hrl re sullotill "''" bel
Wllfrcd Smrt h<!grnt te lt.'ggl!n dat de comt>tnatrc, goedt' golrN met ~n lage hanctrcap plus een goede hailncommiSS<Irrs zeer
zeld!!fl voor~omt Kortom ePn topgolfo•r
heeft :zelden ver~tilnd van een green, hiJ
ZJet alleen het resultaat van dr \ele uv•·
IJI':S trtSpannrng op hf•r greenoppervl.rl
Vervolgens velt hrJ ZtJr oordr en meestal
k.nmt de gret:'n de s< huid WdiHJP.er h11 n1et
m v01m IS of slecht heeft gC'put .\Is er
slecht wordt gt•sp~ld op t'('n green dan
bet('l ent d•t meestal dat men zrch ~lccht
aèlnpast .aan de omstilndrgheden en condr·
u~ van he! moment Oc:~t n<>emt nret weg
dat de :speler. voorc1lgehrnderd door enrge
k.ennrs van zaken. haarfrJn urt de doe~o:en
doet waaf het drt keer dan wel aan logt
Snelle greens
Oe t rs:.qorfe waardeert snelle greens
Snelle oreens ~electercn meeclooenloos
tussen oe goede en mrnder goroe snelcrs.
Tenslotte speelt ZICh op de green dt helft
\'iln het aantal slagen af Op een snelle
green rmmers vergroten Zllh dt• ver!>ch1llen
tussen Ci!n goede e11 e•'n ~lechtc dosemiQ
en g<X'de en slt>chte .tnalysn v.ln de lt'
ma en putt Mc1at o wPe wanr11'Cr de
Qfeens te snel 7.rJnl Hut rL~Jl!nt dn~ puus
Dus ook ~li<!f:•r met QO!'d !let hlltk t overtgertS oat 70% viln de puns te l·ort ZIJn
(zre da "TV b<>elden 1~cl J Ort te kort ~rw
Jen. zorgt voor l't'n h ~UQ qt t•dtleld aantal
putts per rondr• De rl•denPII ~oor een te
korte putt kunr~en lrJl
1 De bal~ m<!l goed genaalt
HIJ mr~t d~>rhalve dl' IUI~tt• do~errng van
afsta'ld !!fl hrn dre pa)t brJ de condrue
en ~ra:ll1erd van de be tr t.>ffende gn'l'll
2 He: vertrouwen van de speler dat htJ
h!:'ett rn I-let resultaat van de putt
Een goed ogende green verhoogt het
venrouwen Ort geldt vooral voor de
goede speler
3. Een mmder JUrste analyse vitn lrJn ~n
afstand Ort rs een kwestre van pure
ervanogen
Every fooi Gm tto/e hts sewnd er)' I
Analyse en ervaring
Hrt>r • • 11 1 t er Smlt een ,o.Jntdl trps hoe
men een green moet lezen en mets aan
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heltoeval mo•, ovrrl.ur n
HIJ Oll~nteert Ztdl Op dt• 01l1!JI'VID9 QIIJ de
hell.ng In te S<l Jtlt•r •r vormt ZJCh allopend een mdrul van r!r• geh('ll' green

De glans (maarncllunql en f'~t'ntucel het
water van E'~='O walerh<.~zard
Alles wordt gebruikt onr de toutl1 en de
liJn van de tem .~t'O pull te bepalen
Eerst de lenglf:! De lenqte moet zodanrg
ZIJn dat ri~ bal''" holt JU ~t passeert
Mee~tal wordt er teveel vanaf de 2lJ~ant
naar de lrJn gekeken en nret naar de
afslilnd Oe hJn komt op de tweede plaats
Oe overturg•ng vt~n een perfect urt re voeren slag moe• dt> voorbereidrog van hel
meeste~chot afsluiten
Wanne-er de green afgelrt'n van t-ên heJ.
hng. geen <ons tante snelherd 11f.'eit. en
\·.at noon mag. hrJ hobbelt dan ZrJn al
oeze 110orbererdrngen voor nret~ gevveest

Oe beoordeling
• i• u 1 mrt r lrd van dP (gt?vreesdel
Beooróelrnm Cornmrssre van d•~ NGf
Ort rs een onaîhan-:elljl.t> commrss•e be5lilandt:! urt etvan•n galfors dte Ul' banrn
beoordelen op hur ge >ehrl.thetd voor een
A ol een B cornpetitrc Bij n1euwe ban1'n
\'.IOrdt tevens een oordeel gevormd of de
com!TUSSies van de club al voldoende ervanng hebben om hun tunetres utt te voerPn, en of de ba.:.n zodanrg rs dat er op
kan worden gehandrcapt (B Status\
Urt.eraard wordt ~orgvuldrq gelet op de
greens Oe cr11ena voor dP B status laten
echter voldoende rurrr tP en v Jll!!fl rn l"r·
men als rl!i:Jt~hJI, en fau rutten Men
houdt rekcmno met ûe voorg.:J,mde weersomstand g heden maar l.an urteraaró ntet

vooru•Ulen ledereen w~t dat op !lOOit
<.Jel-eurde banen van voor 1984. soms toestanden ontstaan du~ een B status 011\vaat·
(JJg ZrJn EreJens moet echtl'r een grens zrin
en heliS a.m de l'lulclrg• qo •nEer Jl ' baanfunktron<~nssen om r.Je rm•! dl' tl'OP.nwoor·
d·ge stdnd van u' h111P~ • 1nqel ~tie voor
treffeliJke gret!ns. dpze te vertrOI!telen
Per slot rs een moo1e grt•en het .t.mgelrt:ht
van de baan
PrnposttJes
'' Jrt rJn hnrl ~orn1 et!n 11le•doo1 voor
een bt>tcr belerd rond d• ~ nposJtres en de
tccmerl en vnn NedPrland
Oe Baanc:ommrssre IS met dt• Wedmtjd
comrruss1e verantwoordelrJ~ voor de pmpo5111~. Kortom het rs rets wat de Bailncom·
mrssarrs permane111 aangaat Het Hand>eao
s~steem vraagt ten ar.1nzren van dt> quahfymg cond•tres meer dan men well•cht
reaiJseen Een strrkt schema zoals op GC
Anderstern wordt gehanteerd. maakt een
goe<li! afwtssehng van eenvoud•ge Pn
moerliJke prnposrl1e.s mogelijk en geeft een
waaroevol!e br,drage aan het :ot zrJn recht
kom·>n van de hanchcaps van de led!!fl.
R

VanUtt ZIJn poslire .ris NGF beoordelaar
ervaart Wiltred Smrt d.11 l'r v!:elvu!dog op
een baan tn m!!(Jal condrtre IQ) wordt
gezond1grl door op de tet•s, de merl:en
teveel na11 r voren te plaa t'>en
Golf, een spel met de natuur
.. ' s "._ .pel m1 ·t de natuur. do •rc.hl·
tect heeft rn de prrmarre UJtdagrng de
scheppende hand Hetts voor Wrilred
Sm · wat t !eurrtt rlend om te moeten
conduderM, als ~ rltsche bl'oordeloar, dat
de hu d•g 1 cM"' tuur daar nog nle~ het
gevoel voor opbrenq t wanneer hr)rn dre
rol, naar al dat r Jwe om
heen •r,l t
Hclrs met !lat geschapen produkt dat de
baancommJSsarrs moe! W•'ll,en en waar·
van de gol1ers S<h<~drnteloos prottieren

