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23 Februari 2018 
Door gebruik te maken van het speciale Sportief 
Beleid Lesprogramma en de Quick Fix 
inloopspreekuren kun je werken aan je 
techniek. Voortaan kun je ook de verbetering 
van je Persoonlijke Par meten tijdens officiële 
wedstrijden van de vereniging. 
 

Persoonlijke Par Verbetering  
 
Wat is dat? 
Nu de speerpunten worden uitgerold (zie 
terugblik onderstaand), is het zaak om vast te 
stellen of de doelen ook behaald worden. 
Meten is Weten tenslotte. Daarom willen wij als 
Vereniging dat voor jou aantrekkelijk maken 
door je een kans te bieden op een hele mooie 
prijs! 
 
Hoe werkt het?  
Je kunt je voor elke Qualifying Wedstrijd van de 
Vereniging inschrijven. Je dient echter wel aan 
te geven, of deze wedstrijd onderdeel is van je 
PPV-programma. Het gaat om “Best of 7”. 
Gezien de verwachte deelname wordt er 
mogelijk een cut ingesteld. Je bent wel verplicht 
om aan de laatste wedstrijd in de serie mee te 
doen, wil je in aanmerking komen voor een 
prijs.  
 
Doel: 
Je Persoonlijke Par te verbeteren, die is geba-
seerd op je exacte handicap. Met deze exacte 
handicap val je onder een van de stappen uit 
het 9-Stappenplan. Je doel is dan om gedurende 
deze “Best of”-wedstrijden je exacte handicap 
met minimaal 20% te verbeteren. 
Je moet dus met minimaal 6  Qualifying wed-
strijden van de Vereniging meedoen om uitge-
nodigd te worden voor de Grande Finale! Je 
mag aan alle Qualifying Wedstrijden meedoen, 
als je dat wilt. Het gaat tenslotte om “Best of”. 
 
Rekenvoorbeeld: 
Een voorbeeld: je exacte handicap is 26,8. Je 
hebt daarmee Stap 4 al gerealiseerd en je wilt je 
dus verbeteren richting Stap 5 (is van 28 naar 
20). Zie ook degolfacademie.nl 
 
 

 
Om in aanmerking te komen voor een prijs aan 
het eind van de rit dien je dan, in dit voorbeeld, 
wat betreft je exacte handicap, minimaal 1,6 
(20% van 28-20) verbeterd te hebben. Je 
nieuwe handicap mag dus aan het einde van 
deze competitie niet hoger zijn dan 25,2 (26,8-
1,6), wil je in aanmerking komen voor een prijs.  
De beste 6 resultaten worden meegeteld als 
ingang voor de uiteindelijke cut. 
 
Wanneer je steeds hoger in het stappenplan 
komt en dus lager in handicap wordt het ook 
moeilijker, maar niet minder onmogelijk. Hans 
Jehee heeft nog niet alle mogelijke situaties 
doorgerekend, maar het is niet ondenkbaar dat 
er ook een weegfactor een rol gaat spelen in de 
berekening. Bijvoorbeeld als zou blijken dat het 
voor hoge handicappers makkelijker is om te 
scoren dan voor lage handicappers. Bedenk 
wel, deelname verplicht je tot niets, maar 
vanuit het Sportief Beleid motto “Willen is 
Kunnen!” rekenen we op je inzet. De hoofdprijs 
voor deze inspanning zal je zeker verrassen! 
 
Nog even een terugblik: 
1. 8 Lessen conform het 9 Stappenplan van € 

107 voor € 88. Dus € 11,- per les!  
Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers voor 
Techniek-les! Inschrijving tot 26 Maart! 
28 Maart 20:00 uur Paviljoen: bijeenkomst 
voor alle inschrijvingen t.b.v. indeling 
groepen en afspraken!  

2. Quick Fix vanaf 2 Maart en wel van 16:30-
17:30 uur. Melden bij Anouschka 
Vrijenhoek.  
Vrije inloop! Gratis! 

3. 9 Holes wedstrijden op zaterdag, aanvang : 
3 Maart! Zie Website Vereniging onder 
Wedstrijden! 
Vanaf 17 Maart mogelijk te combineren 
met bridge of buddy! 

4. Persoonlijke Par Verbetering. Zie deze 
NEWS editie. 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Hans Jehee, bij voorkeur via een mailtje 
naar sportiefbeleid@vglb.nl  
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