NIEUWSBRIEF d.d. 25-08-2017
Uit de bestuursvergadering
23 Augustus is het bestuur in een bestuursvergadering bijeen geweest. Tijdens
deze vergadering is het tussentijdse financieel overzicht besproken. Goed om te
melden dat we het eerste halve jaar prima binnen de begroting zijn gebleven.
19 Augustus heeft er een uitwisseling met het bestuur van GC Almkreek
plaatsgevonden. Na een golfrondje op Almkreek hebben we informeel van
gedachten met elkaar gewisseld. Met name het onderwerp ledenwerving is
uitgebreid besproken.
Vanuit de commissies stonden er weinig bespreekpunten op de agenda.
Wedstrijden lopen prima volgens planning, De examens van de Handicap- en
regelcommissie verlopen naar wens en de jeugdcommissie start haar activiteiten
weer op nu de zomervakantie op haar einde loopt.
In oktober staat er weer een gezamenlijke commissiebijeenkomst gepland. Hierin
staan onderwerpen als het financieel overzicht, werving leden, werving
bestuursleden, jaarkalender 2018, commited to family geagendeerd.

Gezocht……
Peter Eerhart (secretaris) en Wim Hornman (baanzaken) hebben te kennen
gegeven zich komend jaar niet herkiesbaar te stellen voor hun bestuursfunctie.
We zijn dus op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Voor meer informatie m.b.t.
de functies kunt u contact opnemen met Peter en Wim. Indien u, na nadere
informatie geïnteresseerd bent in één van deze functie, kunt u zich aanmelden
bij de voorzitter, heidi.smits@scalascholen.nl.
Landgoed De Kurenpoldertrofee
20 Augustus vond de 18 holes stableford wedstrijd Landgoed De Kurenpolder
Trofee plaats. Er waren dit jaar maar 32 deelnemers, een beetje weinig t.o.v.
vorig jaar (45). Maar het was een prachtige dag om te golfen.
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De trofee is door Hans Gommers uitgereikt aan Wesley Verboon.
Wesley won met 41 stableford punten,
Nummer 2, Douwe Stellinga, scoorde 36
Nummer 3, Elly van Drunen, 34 punten.
Wesley was overduidelijk de winnaar. Ook de longest bij de heren en de
neary kwamen op naam van Wesley. Daarnaast scoorde hij ook als enige een
birdie. Hij is hard op weg naar een clubkampioenschap!
Baanzaken
Veel mensen hebben kunnen genieten van een onze golfbaan deze zomer. De
baan ligt er goed bij! In het weekend, met name in de vakantieperiode, is de
bezetting van greenkeepers wat minder. Hierdoor kan het voorkomen dat de
teeboxen in het weekend niet gemaaid worden. De bruine plekken in de baan en
op de green zijn deels een gevolg van de droogte. Ondanks de reguliere
besproeiing hebben we hier helaas ieder zomer mee te maken. Daar komt nog
bij dat in het kader van Green Deal minder chemicaliën gebruikt mogen worden
ter bestrijding in de baan. Vanaf 2020 is er zelfs een verbod op alle chemicaliën.

Van de wedstrijdcommissie
NGF Competitie 2018, door Erica v.d. Berg
De voorbereidingen voor de competitie van 2018 zijn weer van start gegaan. De
competitiedata zijn inmiddels bekend. De wedstrijden in de hoofdklasse starten
op 24 maart 2018. De overige wedstrijden starten in de week erna. Binnenkort
volgt via de mail meer nieuws over het aanmelden voor de competitie van 2018.
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Wedstrijdkalender
Eind augustus en in september staan de volgende wegstrijden gepland:
Zaterdag 26 augustus

10:00 u

Hank Challenge driebal-stableford

Zondag 27 augustus

13:00 u

Hank Challenge driebal-stableford

Zaterdag 29 augustus

08:45 u

Maandmedal driebal-strokeplay

Zaterdag 29 augustus

15:00 u

20+/30+ 5 driebal-stableford

Zaterdag 02 september

09:00 u

CK Match Play tweebal-matchplay

Zondag 03 september

13:00 u

Zomer Competitie slot driebal-stableford

Zondag 10 september

09:00 u

Gommers Trofee driebal-stableford

Zaterdag 16 september

10:00 u

Match Play Team 8 tweebal-matchplay

Maandag 18 september

10:00 u

Vriendendag tweebal-strokeplay

Woensdag 20 september

10:00 u

Vriendinnendag tweebal-strokeplay

Zaterdag 23 september

08:45 u

Maandmedal driebal-strokeplay

Zaterdag 23 september

15:00 u

20+/30+ slot driebal-stableford

Zondag 24 september

12:00

Kikker Wedstrijd driebal-stableford

Van de Handicap- en regelcommissie, door Paul Kleijsen, * Bron NGF.
Wat kan de H&R commissie voor u doen?
Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd “wat doet die H&R commissie nou
eigenlijk”?
De H&R commissie heeft diverse taken binnen de club en wordt geheel bemand
door vrijwilligers. Enkele hoofdtaken van de H&R Commissie zijn o.a.
 Het organiseren en verzorgen van de regelcursussen voor beginnende
golfers.
 Het afnemen van theorie regel examens.
 Het verwerken van de score kaarten en handicapregistratie.
 Het bijhouden van de software en hardware voor de zuil.
 Opstellen van plaatselijke regels.
 Zorgdragen voor een juiste baaninrichting in overeenstemming met de
NGF baanregels. Dit laatste gebeurt natuurlijk in nauwe samenwerking
met de baancommissaris die op zijn beurt e.e.a regelt met de greenkeeper
en baaneigenaar.
 Het eventueel beantwoorden van (moeilijke) vragen omtrent de golfregels
en nemen van beslissingen bij wedstrijden. (Rulings)
 Al naar gelang de behoefte, het bevorderen van de regelkennis van
clubleden om het spelplezier voor ieder te verhogen.
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Over spelplezier gesproken.
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat iemand tijdens het spelen
werd geattendeerd op een overtreding van de spelregels. Niet zelden werd zo'n
geval dan afgedaan met de opmerking : ‘Joh, houd alsjeblieft op en doe niet zo
flauw, ik speel voor mijn plezier ...!’. Of, uw tegenspeler roept vol overtuiging,
dat hij/zij zeker weet dat zijn/haar handeling wel geoorloofd is en u begint te
twijfelen. Herkent u dat?
Wat doet u dan in zo’n situatie? Laat u het maar gaan omdat u het ook
gezellig wilt houden in de wedstrijd?
We hebben waarschijnlijk allemaal, uit ervaring, wel eens meegemaakt dat een
dergelijk voorval uw spel verder kan beïnvloeden bij het spelen van de volgende
holes tijdens een wedstrijd. Als dan achteraf blijkt dat u toch gelijk had maar die
persoon gaat wel met de prijzen naar huis, zal dat uw spelplezier niet ten goede
komen. Iedereen zal er van overtuigd zijn dat het plezier in het spel verhoogd
word als iedere speler de spelregels goed kent en naleeft.
Ieder spel kent zijn eigen regels.
Of het nu voetbal of handbal is, de afmetingen van goals zijn vastgelegd evenals
het veld en de lijnen. Ook bij tennis mag de bal niet buiten de lijnen.
Bij golf is dat niet anders want op elke golfbaan zijn de afmetingen van de holes
even groot en diep. Het maximum aantal stokken in de tas is overal hetzelfde en
de regels zijn ook duidelijk vastgelegd in het bekende R&A USGA regelboekje. De
spelregels zijn er niet om de spelers te pesten maar juist om te helpen en om
hun prestaties te kunnen vergelijken.
De golfregels doen echter meer voor u.
Omdat er geen sprake is van een scheidsrechter helpen de regels de speler juist
als hij eigenlijk niet verder zou kunnen of niet goed (meer) weet wat hij in een
bepaalde situatie mag (moet) doen. Hoofdregel is immers dat je de bal alleen
met een stok mag slaan, maar als de bal diep onder een struik ligt of een heel
eind de Bergsche Maas in is gevlogen, dan kan dat niet meer.
Zou het dan niet fijn zijn als u exact weet wat u wel en niet mag doen?
De golfregels geven dan een oplossing.
Wie die oplossing volgt, zorgt voor zijn eigen spelplezier, en dat van zijn
medespelers, en maakt dat zijn prestaties nog steeds kunnen worden
vergeleken.
Van tijd tot tijd hoor je opmerkingen dat de regels niet altijd juist gevolgd
worden. Dit is gelukkig meestal geen opzet en vaak blijkt dat men niet (meer)
bekend is met de betreffende regel. Zomaar een paar voorbeelden:
Met de club of de handen het hoge gras rondom de bal platdrukken om aan de
medespeler goed te kunnen laten zien dat dit echt uw bal is.
of, een bal droppen op de plek, ter hoogte waar deze in de waterhindernis ligt,
en niet op de plek waar deze als laatste de hindernislijn gekruist heeft.
Dit zijn waarschijnlijk voor veel spelers herkenbare voorbeelden die men wel
eens heeft meegemaakt.
Voor wie dit allemaal niet erg vindt is het onderstaande niet echt besteed. Zij
willen immers hun score niet laten bederven door extra slagen en strafslagen. Hij
of zij accepteert hopelijk dan ook dat zijn of haar uitslagen of handicap met een
korreltje zout (moeten) worden genomen.
“ Handicap behoort immers geen statussymbool te zijn”.*
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Wat willen we doen?
Voor wie de regels soms lastig of moeilijk zijn, maar deze best graag weer beter
wil kennen, willen we graag behulpzaam zijn.
Daarom lijkt het ons een goed idee om veel voorkomende situaties door middel
van vragen (makkelijke en moeilijke situatie) en de bijbehorende antwoorden in
deze en de komende nieuwsbrieven te behandelen. Het is beslist niet de
bedoeling om dit op een schoolmeester achtige wijze aan u voor te leggen.
Verruiming van kennis van de spelregels is en blijft het doel.
We willen proberen dit zoveel mogelijk te doen door te reflecteren aan situaties
op onze eigen baan en daar waar mogelijk de betreffende hole ook noemen,
zodat het voor iedereen heel herkenbaar wordt.
Mocht u zelf een specifieke vraag hebben of een specifiek voorval hebben
meegemaakt waarbij u ook twijfels had, zouden we dat graag van u vernemen
en zullen we er alles aan doen om daar een duidelijk antwoord op te geven.
Wij hopen oprecht dat u het golfspel met nog meer plezier en vertrouwen gaat
spelen en zijn er van overtuigd dat de regelkennis u gaandeweg daarbij gaat
helpen.
Om er alvast een beetje aan te wennen:
U slaat uw bal in de struiken tussen hole 2 en 8, of bijv. in het hoge gras net
voorbij de Tee op hole 2 of 3. De bal ligt onbespeelbaar en u kiest ervoor om de
bal onbespeelbaar te verklaren en een strafslag te nemen.
U dropt uw bal keurig binnen 2 stoklengten vanaf de rand van de struiken of van
het hoge gras. Dat is uiteraard wel de fijnste plek maar jammer genoeg niet de
juiste. (Als u de bal vanaf die plek slaat levert u dat in ieder geval 2 strafslagen
op of misschien zelfs diskwalificatie, afhankelijk van de situatie.) Dat is best
heftig.
Maar misschien was u even vergeten dat u nog 2 andere opties heeft, die u
wellicht veel beter kunt toepassen. Lees regel 28 er maar eens op na.
De 2 andere opties kunt u ook vinden aan het einde van deze nieuwsbrief.
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Rubriek Regelvragen
vraag 1.
In Strokeplay:
Tijdens het begin van een wedstrijd slaat u af op hole 1 en u mist daarbij de bal
volledig. De bal was ook wel erg laag opgeteed.
Vervolgens trekt u de Tee iets verder omhoog speelt opnieuw.
Wat zeggen de regels?
A
U krijgt 1 strafslag en gaat dus voor 2 weg.
B
U heeft correct gehandeld en krijgt geen strafslag(en) want u stond
immers nog op de afslagplaats.
C
U krijgt 2 strafslagen en gaat dus voor 3 weg.
vraag 2
Uw tegenstander raakt bij het adresseren van zijn 2e slag per ongeluk de bal
lichtjes. De bal wiebelt als gevolg daarvan een beetje heen en weer maar verrolt
niet echt. U ziet dit en attendeert uw tegenstander op het feit dat hij/zij een
strafslag heeft opgelopen omdat een stilliggende bal door hem/haar is bewogen.
Is dit correct?
De juiste antwoorden kunt u vinden aan het einde van deze
nieuwsbrief.De Golfkuur
Leuke verhalen, wedstrijdverslagen en activiteiten kunnen worden aangeleverd
bij heidi.smits@scalascholen.nl.
Antwoorden op de regelvragen
Antwoord op vraag 1.
Nadat de speler een slag heeft gedaan naar de bal is deze in het spel en mag
deze niet bewogen worden anders dan door een slag. Regel 18.1
Volgens de definitie is een voorwaartse beweging met een stok een slag, als er
de bedoeling is om de bal te slaan. Bij een airshot is er wel degelijk de bedoeling
om de bal te slaan en is de bal dus in het spel. Het veranderen van de hoogte
van de tee doet de bal bewegen en dat is niet toegestaan.
Volgens Regel 18-2a krijgt de speler 1 strafslag voor het bewegen van de bal.
Na een gemiste bal op de afslagplaats mag je niet meer de hoogte van de tee
aanpassen. Ook als de bal van de tee gevallen is, door het airshot, mag deze niet
meer worden opgeteed, maar moet de bal gespeeld worden zoals deze ligt. Als je
de bal weer op de tee legt of de hoogte van de tee aanpast, dan heb je de bal
bewogen en moet je deze terugplaatsen. Doe je dat niet, dan krijg je de
algemene straf van regel 18 en geen extra straf. Je krijgt dan in totaal twee
strafslagen in strokeplay en bij matchplay zelfs verlies van de hole.
Antwoord op vraag 2.
Nee.
Volgens de definitie van een bewogen bal is deze pas bewogen als de bal na te
zijn aangeraakt ook daadwerkelijk op een andere plek tot stilstand is gekomen.
In dit geval heeft de bal alleen een beetje gewiebeld en is dus niet echt op een
andere plek tot stilstand gekomen of verplaatst.
Uw tegenstander mag gewoon zijn/haar 2e slag maken zonder strafslag.
Antwoord op het voorbeeld van de situatie met de onbespeelbare bal in
het voorwoord.
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De beide andere opties zijn: (Uiteraard beiden met 1 strafslag.)
1 U mag de bal droppen, zonder beperking van afstand, achter het punt
waar de bal lag, waarbij dit punt op een rechte lijn gehouden dient te
worden met de hole en het punt waar de bal wordt gedropt.
2 U mag de bal slaan, zo dicht mogelijk bij het punt waarvandaan u de
laatste bal geslagen hebt. Dus handelen met straf van slag en afstand.
Namens het bestuur van GC De Kurenpolder
Heidi Smits
Voorzitter
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