daarbrJ te'lo'l.'n~ bescharligrng aan de çreen
door het loopJ,ldtrorm wordt vermc>de11

Aanbeveling voor de plaatsbepaling
van holes voor wedstrijden
De Royal and Andent Golf Club of St. Andrews (R&A) heefleen aantal jaren
geleden aanbevelingen gedaan voor het plaatsen van holes voor wedstrijden

De R&A stelt dat vele lauoren de keuze
voor Pen qoede plaLJt~ voor de hol!!
bernvloE'den, maar dl' belangnrksw
fatror rs Pen goed schot te belonl"n en

ol een pa\ gehrurkte hok• W!!nn«:>er er
geen homentale <otul..ke>n rn dt> green
Zitten, moE:'l de hole verttcildl qr .toh:on
worrten, tJus 90" op het Wéltetrpu Een

e._.n slechte slag uf tr:o str.Jffen

bal moet biJ de hole ~urmen stoppen,
wannt>et een spt>IE'r put v.1n ..en pl.tats,
dre hoger hgt d<ln <ft> hole zelf

BIJ het bepalen vetn de plcldl\ Wüar de

hole moet worden gestoken. moet op
de volgende puntP.n worden geil?!
1. Houd rel enrnq mei het rdet> van de
archrtect, zoals hiJ Wilde dat dt> hole
gt>Speefd zou moeten worden Bepaal de
afstand van de slag naar de green en hoe
deze mogelrrl· bernvloed w ordt door wmd,
regen en toe51and van de green
Men moet de weersvoorspelling lezen m
de krant of op Teletekst, o f deze telefontSch opvragen biJ de Meteorologrsche
Drenst KNMI op SChiphol (020.602 3193)
Wannt>er regen rs voorspeld, moetPn de
noles nret doar gestoken worden waar
plassen kunnen nntslaan
2 ~r moet voldoendc> rru mt<' zrJn tUsSf.'n
de voorkant, Clf de zrj kanten van de
green Pn de hol<' voor het veretste schot
VooriJeeld wannl'er een laag IJZN of
E'en hout gebrul" I moet worden 0111 de
green te hahm, rnoN dl! hol<! w,JI n •eer
n<Wr <Khtt>ren en ~erder vc.tn de ZIJl arrt
gi'Sto~~n wortl~n d.rn ulj een kort~
approach In hrt ilfgPrnP.en wordt <t<~n·
béVOIE:n Om rn led(•r w•val dP. hole mrn•
stens Vtt~r passen van rle r.md van de
gr~n te stekt>n Inriren een bunker dicht
b1j de ranclltgt, of rnd1en dt> qrond naast
de green naar beneden afloopt. moet de
hole mt>er naar brnnen worden gPstoken,
zeker wanneer het schol langer rs dan
een kone approach Een speter moet
een ('{'flrJke mogehjkherd voor herstel
hebben, nadat een redelijk goed schot
net de green ht>eft gemist Daarentegen
moet hrJ zrch wel realiseren dat hij
•gestraft· \.an worden wanMerZIJn
approach mrslukt Het spelpeil van de
spelers zal ook een rol kunnen spelen

dag moet dt> vlilg 1.0 gepldilbl wordt•n,
ddt de looproutj" van dl' spelt>rs langs ol
over de prnposrtrt> Vdn de eerste dag gaat
Op dt•ze WIJZe houdt men dt> andere
nelft van de gret>n OVt>r voor de laal.l.te
twee diJQen.
9. In matchplay mag een vlag tiJdens een
ronde mdren nodig verplaats worden,

4. 8ebJ~ dE> toestand van het gra> om de
lP stPken hole en vermrld vooral nog n1et
get•eel herstelde oude hole-;
S. Er moet op rJe gr!!cll een r.utgebalan~L...:rJe keule varr huleposrtrt>s liJn voor
wat betreft hnk •. rechts. mrdden, VOO!·
brilt en achterkan t
6. Voor

èf!ll

Wl'O".lrtld over meerdew

:laQtm mo~>l dr. LMilll voor wat betrelt

moerlt)l.herd!iCJrddd 111 • ('VenWlcht"
g<>r.l)uclen wordt•n Dt> ba.ln mag dt> rmc
daq nret moerhJkPr liJn rl"'n
andere
d.tg. evenwicht In rnof'ill/kheidsgraad
moet voorop staan Het ronde na ronde
steeds moellrJ~er makl'n van de baan
moet worden vermeden Een mNhoclt>
om evenw1cht h1errn te krrJgen rs om 6
moerh1ke, 6 gematrgd rnoetltjke en 6
eenvoudrgl' prnposrtres u1t te zoeken.
Men moet co\.. proberen het gebru•k van
de lrnt..er en rechterkan t van de green
geftJ~matrg te verdelen, brJv op de eerste negen holes 4 links. 4 reehls en 1 rn
het mrdden He!.;rt>lfde geldt voor de
tweede negen holes Ook m<*t 51eeds
de aistand van de voorkant van de
green lot de hole veranderd warden

ne

3. De grond rond de hole (60·90 cm)
noet zo horTzontaal mogeliJk llJn. In ot-en
gPv<rl moof!n de holes gestoken worden

7. Het word! aanbevolen op oefendaqen
dt> holes dailr te steken. WcHr ze tiJdens

b1nnen 3 Jxmen van een !linke gloouna

de wedWiJd nret worclt'n

nr.1 HIQB

8. AntJCrpeer op gewoonten van spelers
'-tf'oc?~ de holes voor dl' eerst~ rond~>n 70
dat goedi! holeposlires voo1 dl' laatste
ronden nret worden ht>schadrgd door
spelers dre de green vertart>n
Hel IS lx>langriJk OP dt> èi>fSI!:' dag de
vlag 1n de buurt van 1\l't p.1d nao~1 dt>
twP.ede tee t~ pladtsc·n Op de tw~ede

g~tokrn

en

zolang de spelers tirdens een hole maar
spelen met de vlag op dezelfde plaats.
tn strokeplay moeten volgens regel
33·2b alle deelnemers In één ronde spelen met de vlag or: dezelfde pli:Jats, maar
IE't v.oel op de ultzonderrng op deze regel.
Het IS biJ het spelen van 36 holes op één
dag nr<:t gPbrurkeluk. d..:n de hol~>s tussen
de ronden worden verstokt>n, maar er rs
geen regel dre drl verbredl Als le wel
\leranderd worden. r noE:'ten de SPt"lers
hrerover worden rnoeiiLht

10. c gretml.ePpN dw de hol!'\ ~tf.'ekt,
rJ 'lt De Golfregels tn <~tht te nenwn, m
het brJlondN dl' voorsth11Hen dat hPI
IOZL•tstuk n1et orotN Is drln lOS mrn tn
doorsnt>e Pn rndrt>n mo(]~lllf mrnstens
25 mm on1Jer hPt rndoiiWid ligt Zodra
het •nzetstu~ Is 9' pldotst, moet dl'
greenke(•per •·en plilrr~ op de hole leg·
qen en dl'ze ~tevig met cle voeten .aan·
drukken Ort maakt de grond om de
hole wal harder en voorkomt ·crow·
n10g" het omhoog stil<rn van de rand
~an de hole Tenslotte moet de r<1nd van
de trole m~ een schaar worden biJge·
knrpt om UILstekende grassprietJeS te
veN~1Jderen

Het herstellen van oude holes moel met
aandacht en zorg gebeuren, het rs belangnJI: dat de holt> goed wordt opgevuld om
een ku1ltte of een bobbel te voorkomen
N a De wedstnjdcommrssre kan een prn·
DOSttHi!kaart aan de spelers mt>egeven,
v.raarop de holes staan aangegeven
\..,_lu:Jp nMtdltnll. •.,n ,Jhc ·\ < Stnuul*l'h·r
~11.,)(:! i'ilUitlt!UJ\CIIIIUt·U

lmh•,ltliJil
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