21-05-2020
In aanvulling op de vorige nieuwsbrief hierbij
informatie van de H&R commissie over:
• Het protocol.
• Uitholen op de green.
• Bunkers.
• De baansituatie.
• Qualifying kaarten en wedstrijden.

Overigens blijft wel de verplichting bestaan om
uit te holen en zoals de Golfregels voorschrijven.
Een bal is uitgeholed als deze volledig stil ligt IN
de hole (nu dus op het inzetstuk). Enige
uitzondering dat een bal niet geheel onderin de
hole dient stil te liggen is, als de bal klem ligt
tussen vlaggenstok en hole. Het volstaat als enig
deel van de bal onder het greenoppervlak ligt
(regel 13.2). Maar dat was voor het Corona
tijdperk ook al het geval.

Protocol
Ook voor de golfsport is vanwege coronapreventie een eigen protocol opgesteld.
Daarover kun je meer lezen op de NGF website
(zie link vorige nieuwsbrief).
Wel zijn er wat onze “eigen” golfbaan betreft,
enkele bijzonderheden die de H&R Commissie
graag bij je onder de aandacht wil brengen.

Als de bal het inzetstuk raakt en daardoor weer
uit de hole rolt/springt, is de bal dus uitdrukkelijk
niet uitgeholed. Dan zul je (minimaal) nog een
slag moeten doen. Zie voor alle zekerheid en
duidelijkheid in de Golfregels de definitie van
“uitgeholed”.

Bunkers

Green en hole

Degenen die al gespeeld hebben, zal het zijn
opgevallen dat de harken uit de bunkers zijn
verwijderd. Dit is opgenomen in het Golfprotocol
om besmetting via de harken te voorkomen.

Volgens het Golfprotocol is het verboden om de
vlaggenstok aan te raken. Om te voorkomen dat
de vlaggenstok toch per ongeluk wordt
aangeraakt bij het uit de hole pakken van de
golfbal, is in de hole een “inzetstuk” gelegd. De
EGA en NGF hebben beslist dat dit inzetstuk tijdelijk- is toegestaan, ook bij het lopen van
“geldige” Qualifying kaarten en bij wedstrijden (al
dan niet qualifying).

Om sportieve redenen en om onze greenkeepers
geen onnodig werk te bezorgen, wordt dringend
verzocht om via de lage kanten de bunkers in te
gaan. Na het spelen van de bal de bunkers ook
weer via de lage kant te verlaten.
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Om te voorkomen dat anderen last hebben van
jouw sporen in de bunker, dien je die met je club
waar mogelijk te egaliseren.
Verder worden de bunkers dagelijks door de
greenkeepers (machinaal) aangeharkt.

worden ingemeten om te voldoen aan de
Qualifying status. Deze nieuwe meting dient door
de Course Rating Commissie van de NGF te
gebeuren. Voorlopig staat deze Rating gepland
ergens eind juli. Dan zal ook de volledige
Golfbaan opnieuw worden gemeten.

Let op! De bal moet te allen tijde worden
gespeeld zoals deze ligt. Ook als deze in een niet
geëgaliseerde voetstap ligt. Natuurlijk mag de
speler de bal onspeelbaar verklaren, en met
bijtelling van een strafslag binnen de bunker
droppen, zoals de golfregels dit voorschrijven.
Maar als de bal niet onspeelbaar wordt verklaard,
en dus ten onrechte wordt verplaatst, dan speelt
u van de verkeerde plaatst en volgt dus de
algemene straf (= 2 strafslagen).

Qualifying kaarten en wedstrijden
Door een misverstand stond op de website op 11
mei aangegeven dat de baan Qualifying was. Een
enkeling heeft via de NGF-Golf-app wel een Qkaart in de Handicap administratie ingevoerd.
Deze kaarten zijn door H&R weer uit de
handicapadministratie verwijderd. De spelers
hebben daarvan een bericht ontvangen. H&R kan
geen aanpassingen doorvoeren in de NGF-Golfapp. Daarom moeten de betreffende golfers via
de NGF, de administratieve verwijdering van deze
kaarten persoonlijk regelen. Ook dat is aan de
betreffende golfers doorgegeven.

Baansituatie
De werkzaamheden rond de greens van hole 7 en
hole 9 zijn ondertussen afgerond, en deze holes
zijn weer “normaal” te bespelen zoals voorheen.
Dat betekent dus dat hole 7 weer een PAR -5 hole
is en dat de Golfbaan weer een PAR -71 golfbaan
is.

Wanneer qualifying?
In goed overleg is besloten dat wij allemaal nog
even de tijd krijgen om aan de nieuwe situaties te
wennen. Met ingang van maandag 1 juni a.s.
zullen de beide golfbanen, de 18 holes
Wedstrijdbaan en de Par -3 (oefen)Baan, weer
qualifying zijn.
Dit betreft alleen het spelen vanaf de
afslagplaatsen wit, geel, blauw en rood. Vanwege
de baansituatie voor oranje, zullen die spelers
nog even geduld moeten hebben met Q-kaarten.
Of vanaf een andere kleur spelen.

De golfers die regelmatig spelen vanaf de oranje
afslagplaatsen, zullen hebben geconstateerd dat
een aanzienlijk aantal afslagplaatsen een
behoorlijk stuk naar achteren zijn verplaatst. De
meesten daarvan liggen nu juist voor de rode
afslagplaatsen. Dit betekent dat de lengte van die
afzonderlijke holes, en de lengte van de baan
voor oranje moet worden aangepast en dat de
baan in ieder geval voor oranje opnieuw moet
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