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From Out of Bounds
eluid bestaat uit trillingen
in de lucht die door ge-
zonde oren waar te nemen

zijn. Wanneer een voorwerp ge-
luid produceert, worden de lucht-
deeltjes in de omgeving samenge-
perst, waardoor de luchtdruk ter
plaatse toeneemt. De samengeper-
ste luchtdeeltjes botsen in de
lucht en geven zo hun energie
over.

Paravespula's leven in groepen in
zelf gemaakte nesten van papier-
achtig materiaal bij elkaar. Begint
meestal in mei. Alleen de konin-
gin legt eieren waaruit voorname-
lijk werksters ontstaan. De werk-
sters zijn ook degenen die een
angel dragen. Aan het einde van
de zomer stopt de koningin met
het leggen van eieren. De
werksters worden dan werkeloos
en gaan uit verveling buiten op
zoek naar een lekker hapje.

Geluidsintensiteit wordt weerge-
geven door de logaritmische
schaal (deci) bel (genoemd naar
Alexander Graham Bell). Wan-
neer het geluidsniveau met 1 bel
wordt verhoogd, betekent dit dat
de intensiteit 10 maal zo groot is
gemaakt.

Als een werkster in het gedrang
komt, kan een zeer pijnlijke steek
door de angel het gevolg zijn.
Soms treedt er een allergische
reactie op door het gif, die zeer
gevaarlijk kan zijn. Het uitzuigen
van de wond helpt bij het voor-
komen van een al te heftige

reactie.

Bent u er nog? Een en ander mag
wat onsamenhangend lijken, maar
ik kan u verzekeren dat golf een
rol speelt.

De decibel is een verhoudings-
maat, waarbij de pijngrens ronde
de 130 dB ligt - ongeveer als u
een Concorde vanaf 5 meter de
lucht in groet. Een fluitend geel-
kopje: 15 dB, een vrolijk gesprek:
60 dB, de auto van uw buurman:
85 dB (d.w.z. als deze in
beweging is) en een Pneumatisch
Hydraulisch Mechanische
BeukBeitel: 105 dB - drie van die
dingen: een veelvoud hiervan.

Las Terrazas heette het apparte-
mentencomplex in Elveria, net
voor Marbella, met een prachtig
uitzicht over de even prachtige
Santa Maria golfcourse. Prachtig
is eigenlijk niet het juiste wordt
voor het uitzicht, nee, 'onwaar-
schijnlijk' was het.

In warme landen neemt het aantal
insecten per m2 zo ongeveer met
het kwadraat van de temperatuur
toe. Het is dan ook aan te raden
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om niet vrijmoedig met de mond
geopend, als uiting van blijdschap
dan wel ventilatiedrift, rond te
lopen.

Bij aankomst op zaterdag werden
we op ons terras getroffen door
de rust en vrede van het Spaanse
landschap. Maar wat deden al de
gekke 'karretjes' toch op die kale
berg, die gelegen was aan de an-
dere kant van de golfbaan en zich
vlak voor onze neus optrok. Op
maandag ochtend wisten we het.
Het waren drie Pneumatisch
Hydraulisch Mechanische

BeukBeitels, die het schattige
bergje bouwrijp wilde hebben.
Dat je elkaar door de herrie niet
meer kunt verstaan, zou voor vele
een zegen kunnen zijn, maar wij
hadden genoeg om over te praten
- bijvoorbeeld over hoe de tekst
zou luiden van ons aanstaande
briefje aan het reisburo.

Of het blijdschap of
ventilatiedrift was weet ik niet
meer, maar ik had 'm te laat dicht.
Een Paravespula is een wesp. Een
klote-Paravespula is een wesp die
op hole 6 je mond in vliegt,

'bumpt' met je onderlip en
vervolgens uitgerocheld wordt.
Zelden heb ik iets zo snel zien
groeien (nou ja). In het
dikkelippenbusje had ik voorin
mogen zitten. Kon er bij het
putten nog maar net omheen
kijken.

Ik wilde u graag deelgenoot ma-
ken van enkele wreedheden die
een mens tijdens een golfvakantie
moet doorstaan. Tot in het klein-
ste detail.

Erik Trommelen

Wedstrijden op Waterland geven meestal waterlanders

De verwachting was een mooie
dag met kans op een bui. En dat
hebben we ook gehad, een prach-
tige dag en pas na de wedstrijd
begonnen de hoosbuien. De wed-
strijden op onze moeilijke thuis-
baan,  zijn voor de meesten een
manier om hun handicap te ver-
hogen, in plaats van te verlagen.
Voor velen is het om te huilen.
De gemiddelde score ligt veel
lager dan bij andere banen. Ja wat
jammer, dat we niet in Lelystad
onze thuisbasis hebben. De wed-
strijd lijkt soms op een ZAC-wed-
strijd , alleen dan overdag.

ijn voorbereiding was
perfect om 07:30 uur al
bij de supermarkt, maar

door omstandigheden pas 5 min
voor onze starttijd bij Tee 1. Ge-
lukkig was de wedstrijdcommis-
sie op de hoogte , maar de 2
laatste flights vroegen zich toch
ongerust af of we het zouden
redden. Ik zat in een flight met
Duco en Ranjit , 2 betrouwbare
spelers met een lage handicap.  Ik
speelde met een handicap van
34.5 en moest in deze laatste
wedstrijd van mijn seizoen probe-
ren mijn 3e qualifier te halen.

Zonder oefening op driving-range
of putting green begonnen en  de
eerste slag kwam pin-high, in de
bunker. De lengte was OK alleen
nog de richting. Na 9 holes had ik
18 punten en kon de 36  halen,
met een aflopend schema. Duco
sloeg fantastische ballen, maar
kon toch maar slecht scoren en
Ranjit had ook moeite om in de
buurt van haar handicap te
komen.

e 2e negen gingen bij mij
beter, en Ranjit waar-
schuwde na hole 16 dat

ik de 37 punten gehaald had.
Een last viel van mij af en ik
scoorde op de laatste 2 holes nog
7 punten, dus totaal 44 punten.
Toen Anneke hoorde van mijn
acties , werd ze al ongerust.
�Je bent toch geen eerste gewor-
den he, anders moet er weer zo�n
beker in de kamer staan.� Maar ze
had geluk , ik was eerste gewor-
den, maar de beker was nog bij de
vorige winnaar. Duco had als ver-
vanging voor de beker een heer-
lijke Rioja beschikbaar gesteld,
die we ons goed hebben laten
smaken.  Ik vond het een heerlijke

wedstrijd , met een fantastische
flight.

En volgend jaar kan ik de Mooije
Shell-wedstrijden starten met een
lagere handicap en dan waar-
schijnlijk zonder duikboot gelui-
den.

Willem Mooij

Nieuwe leden

Nicole René de Cotret
Kees de Vries

Van harte welkom en veel
golfplezier bij AGV-Shell

M
D
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Pin High
Klassement

Birdie
klassementen

In het birdie klasse-
ment hebben we nu
totaal 43 birdies ge-
noteerd. Erik staat met
5 birdies bovenaan.

In het ZAC birdie
klassement hebben we
nu 31 birdies geno-
teerd. Martin staat bo-
venaan met 4 birdies.

Uitslag Waterland
    1 Willem Mooij 42
    2 Wim Huysen 40
    3 Yvonne Heezius 39
    4 Chris Whincup 37
    5 Jan v. Braam 36
    6 Parminder Sangha 35
    7 Margareth Koppes 35
    8 Anneke Rijper 33
    9 Wilma Whincup 33
   10 Roel v. Iperen 33
   11 Ruud Ditmarsch 33
   12 Martin Scholten 32
   13 Hans v.d. Horden 32
   14 Theo v. Kesteren 32
   15 Rob Boelhouwer 32
   16 Arend Reinink 31
   17 Graham Rusrum 31
   18 Jan v. Schaik 31
   19 Willem Vermeij 31
   20 Henry Kuijper 31
   21 Lia Cornelisse 31
   22 Elly Vermeij 31
   23 Ger v. Velzen 30
   24 Ranjit Sangha 30
   25 Annemarie Kiene 28
   26 Dirk Pultrum 28
   27 Peter v.d. Heijden 26
   28 Han Baarslag 25
   29 Henny v. Kesteren 25
   30 Caroline Ros 25
   31 Ignace v. Dommelen 25
   32 Fred v.d. Steen 25
   33 Julia de Vries 25
   34 John Kiene 24
   35 Ton Hogenes 24
   36 Jaap Bakkum 24
   37 Fred Berkenhagen 23
   38 Duco Bodt 23
   39 Ingrid Duran 23
   40 Wilma Kampschoer 22
   41 Nicolette de Haas 21
   42 Reinoud Kil 21
   43 Ria Huysen 20
   44 Gerda Hogenes 16
   45 Rob Heezius 16
   46 Paula v. Schaik 16
   47 Anneke Schelvis 15
   48 Piet Slaman 13

  Longest drive
Heren: Parminder Sangha
Dames: Nicolette de Haas

  Neary: John Kiene

1 Dries, Ineke v.d. 104
2 Braam, Jan v. 77
3 Rijper, Anneke 76
4 Mooij, Willem 72
5 Kuijper, Henry 69
6 Vermeij, Willem 68
7 Kiene, Annemarie 59
8 Kesteren, Henny v. 55
9 Soudant, Manuel 52

10 Bodt, Duco 49
11 Seters, Jan Peter v. 48
12 Trommelen, Erik 47
13 Auee, Wim 46

Bolk, Jeroen 46
15 Heezius, Yvonne 45

Sangha, Parminder 45
17 Djojosepoetro, Haris 44
18 Horden, Hans v. 43
19 Scholten, Martin 41
20 Whincup, Chris 39
21 Huysen, Wim 38
22 Koppes, Margareth 37
23 Ditmarsch, Ruud 36

Smit, Andre 36
25 Pultrum, Dirk 33
26 Kiene, John 32
27 Sangha, Ranjit 30
28 Rudrum, Graham 26
29 Baarslag, Han 24

Cornelisse, Lia 24
31 Haas, Astrid de 23
32 Velzen, Ger v. 21
33 Hogenes, Gerda 20
34 Hogenes, Ton 17

Iperen, Roel v. 17
36 Reinink, Arend 16

Whincup, Wilma 16
38 Gaans, Chris v. 15

Korevaar, Henk 15
Vermeij, Elly 15
Visser, Hans 15

42 Echter, Arthur 13
Steen, Fred v.d. 13

44 Boelhouwer, Rob 9
Dries, Huub 9

46 Dongen, Rob v. 8
Dries, Miriam 8

48 Hulst, Cock v.d. 7
Kesteren, Theo v. 7

50 Eems, Jaap v.d. 6
Schaik, Jan v. 6

52 Burgman, Peter 4
53 Hoogenboom, Wim 3
54 Snoeks, Astrid 2
55 Berkenhagen, Fred 1

Dijkstra, Serge 1
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Alles Over Handicaps
Bij de laatste wedstrijd op Waterland bleek dat er
toch nog veel misverstanden bestaan over handicaps.
Dus gaan we het maar weer eens uitgebreid over
handicaps hebben.

Wat zijn handicaps, waar dienen ze voor, hoeveel
soorten handicaps zijn er, voor de administratie, voor
de regels, wie is er verantwoordelijk voor, wat bete-
kent een handicap voor strokeplay, voor matchplay,
voor Stableford, hoe worden ze berekend, wat is een
exact handicap, wat is een playing handicap etc. etc.

Handicaps hebben maar één doel en dat is om spelers
van verschillend niveau in een wedstrijd op een eer-
lijke wijze tegen elkaar te laten spelen. In deze zin
staan een aantal sleutelbegrippen. Van verschillend
niveau; als alle spelers hetzelfde spelniveau hebben,
zoals bij de professionals, dan hebben handicaps
geen enkele zin. In een wedstrijd; als je gewoon
voor je plezier een oefenrondje speelt, heeft een
handicap geen betekenis. Toch kunnen handicaps
ook bij oefenrondjes wel eens handig zijn. Ten eerste
zeggen ze globaal (categorie 1 t/m 5) iets over je
speelsterkte. Ten tweede heb je ze nodig om een
Stableford score uit te rekenen. Spelers in handi-
capcategorie 4 en 5 kunnen het beste Stableford
spelen, dan bespaar je jezelf de frustratie van een
tien op een par drie. Is prettiger voor jezelf, je
flightgenoten en alle flights die achter je lopen.
Speler in categorie 1 en 2 kunnen strokeplay spelen.
Voor hun is eigenlijk alleen de bruto score
interessant, is het meer of minder dan 85? Voor
spelers in categorie 3 wordt het ook interessant om
op de bruto score te letten, maar kunnen beter niet
strikt strokeplay spelen, maar gewoon een streep zet-
ten als een score op een hole erg dreigt op te lopen.

Mijn handicap is dus een indicatie van mijn gemid-
delde spelniveau? Nee !!! Dat is een wijdverbreid
misverstand. Je handicap zou iets moeten zeggen
over het beste wat je te bieden hebt in een
competitieve sfeer. Want je handicap bepaalt de
compensatie die krijgt als je tegen meer geoefende
spelers een wedstrijd speelt. En dat mag niet te
weinig zijn, maar zeker niet te veel. Want het derde
kernbegrip is: Op een eerlijke wijze. Daarom is het
handicapsysteem ook asymmetrisch. Eén puntje
boven de 36 Stableford en gelijk 0.5 of 0.4 van je
handicap af, twee puntjes boven de 36 en gelijk 1 of
0,8 van je handicap af. Maar 20 punten beneden de
buffer en slechts 0.1 of 0.2 omhoog. Als je handicap
dus echt een afspiegeling is van het beste wat je op

golfgebied te bieden hebt, dan begrijp je ook dat
scores (ver) boven de 40 altijd verdacht zijn. Behalve
op banen die wat slope rating betreft duidelijk
overgewaardeerd zijn. We kennen een aantal van
deze banen en de wedstrijdcommissie maakt daar
dankbaar gebruik van om de handicaps weer eens
flink te laten dalen.

Dat is dus wat handicaps zijn en waar ze voor
dienen. Beschouw ze dus niet als een statussymbool,
iets waar een enkele halfhoge handicapper nog wel
eens last van heeft.

Wat voor soorten handicap zijn er. Onze vereniging
kent voor de administratie twee soorten handicaps,
clubhandicaps en EGA handicaps. Om een EGA han-
dicap te krijgen moet je het NGF regelexamen met
goed gevolg hebben afgelegd en drie qualified score-
kaarten berekend vanaf handicap 36 hebben ingele-
verd met een score van minimaal 36 Stableford pun-
ten. De beste score van deze drie kaarten bepaalt dan
je handicap. Deze handicap komt op je lidmaat-
schapskaart te staan en wordt in heel Europa erkend.
Onze vereniging houdt de administratie van deze
handicaps bij, behalve voor spelers die ook lid zijn
bij een A, B of C club. Hun handicap wordt bijge-
houden door hun thuisclub. Verder houdt de club
ook de handicap (speelsterkte) bij van de leden die
nog niet aan genoemde criteria voldoen, dit zijn de
clubhandicaps. Deze staan niet op je lidmaatschaps-
kaart en hebben buiten de vereniging geen officiële
erkenning.

Voor de regels echter tellen deze handicaps wel de-
gelijk. De regels kennen geen verschillende soorten
handicaps, de regels kennen maar één handicap, nl.
de playing handicap. En de verantwoordelijkheid
voor het spelen van de juiste handicap ligt, ook weer
volgens de regels, bij de speler zelf. En de regels zijn
daar zeer streng in. Een voorbeeld uit de
�Decisions�. Een speler meldt zich aan voor een
wedstrijd en geeft zijn (correcte) handicap op. Voor
de wedstrijddatum verlaagt hij zijn handicap. Op de
wedstrijddag ontvangt hij een scorekaart waar zijn
oude handicap nog op staat en hij speelt van deze
handicap in de veronderstelling dat dat de bedoeling
is van de commissie. Hij wordt gedisqualificeerd
wegens het spelen van een te hoge handicap. Je ziet
dus dat je je niet kunt beroepen op fouten of
vergissingen van de commissie, je bent zelf volledig
verantwoordelijk.
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Het begrip playing handicap is al even aan de orde
geweest. De handicap die op je kaartje staat en waar-
van de club de administratie bijhoudt tot op 0.1
nauwkeurig is je exact handicap. Je playing
handicap, het aantal handicap slagen is op iedere
baan verschillend en afhankelijk van de course rating
en slope rating van de betreffende baan. Je playing
handicap (PHCP) wordt afgeleid van je exact
handicap (EHCP) volgens de formule:

    PHCP = EHCP / 113 * Slope + CR - par

afgerond op een heel getal
Op de meeste banen zijn er tabellen waar je op een-
voudige wijze je playing handicap kunt aflezen. De
playing handicap is dus de handicap waarmee je de
baan in gaat.

Wat betekent dit allemaal voor de verschillende spel-
vormen. Laten we beginnen met de eenvoudigste,
stroke play. Bij stroke play speel je elke hole uit en
je noteert je score per hole. Aan het eind tel je alle
scores per hole op en dat is je bruto score. Daar trek
je je playing handicap van af en dat is je netto score.
Degene met de laagste netto score wint. Dan
matchplay, hierbij krijgt de speler met de hoogste
handicap het verschil in handicapslagen. Deze

handicapslagen worden verdeeld over de holes
volgens de stroke index, te beginnen bij stroke index
1. Dus als je 5 slagen krijgt op je tegenstander dan
komen die op stroke index 1 t/m 5, krijg je 19 slagen
dan krijg je overal één slag en op stroke index 1 twee
slagen. Degene die één of meer slagen krijgt op een
hole mag deze van zijn score aftrekken, degene met
de laagste score op een hole wint de hole, bij een
gelijke score wordt de hole gehalveerd. Degene die
de meeste holes heeft wint de match. Stableford is in
eerste instantie een rekenmethode. Bij elke spelvorm
waar een individuele bruto score per hole wordt
genoteerd kan een Stableford score worden
uitgerekend. Bij Stableford worden je
handicapslagen over de holes verdeeld zoals
uitgelegd bij matchplay. Je Stableford score per hole
is dan:

    par + handicapslagen +2 - gemaakte score.

Stableford is ook een spelvorm omdat de bal opge-
nomen mag (moet) worden als er geen punten meer
gescoord kunnen worden. De formule laat ook zien
dat je zelfs al krijg je drie slagen op een hole en ook
al is het een par 5, je nooit meer dan 9 slagen hoeft te
maken, want 5 + 3 + 2 -9 is nog één puntje, 10 is dus
altijd een streep. Vandaar dat de commissie altijd
zegt dat ze in een Stableford wedstrijd geen
dubbelcijferige scores wil zien.

Hoe worden handicaps toegekend c.q. berekend? La-
ten we maar weer beginnen met de EGA handicaps,
hierboven is al uitgelegd wat de eisen daarvoor zijn.
Van de drie ingeleverde qualified kaarten telt de
beste. De toegekende handicap is dan 36 -
(Stableford score - 36). Wat de clubhandicaps betreft
wordt aan beginnende spelers waarvan de
speelsterkte nog niet bekend is een handicap van 36
toegekend. Zodra van de betreffende speler zijn
speelsterkte bekend is zal de HC&R-commissie een
handicap toekennen. Voor het aanpassen van
eenmaal toegekende handicaps gelden voor beide
categorieën de NGF regels, met dien verstande dat
voor clubhandicappers alle door de vereniging
georganiseerde wedstrijden in principe �qualifying�

d.w.z. handicap bepalend zijn. EGA handicappers,
zowel onze eigen als de externe, moeten een gele
sticker halen als ze een qualified kaart willen lopen.

Hoe je aan de hand van een bepaalde score je nieuwe
handicap kunt uitrekenen is in vorige Tee-Times al
uitvoerig behandeld. Maar voor de volledigheid doen
we het nog maar een keer. Bij het berekenen van
nieuwe handicaps gebruiken we bijgaande tabel.
Hierin zie je voor de verschillende handicap
categorieën de bufferzone en de delta�s. Als je een
score beneden de buffer hebt gelopen gaat je
handicap met de aangegeven delta (0.1 of 0.2)
omhoog. Zit je met score precies in de buffer dan
blijft je handicap gelijk. Heb je een score hoger dan
de buffer (> 36) dan gaat je handicap naar beneden
met de aangegeven delta voor elk punt dat je meer

Handicap EGA Exact Buffer Zone Minder Stableford Voor iedere punt
Categorie Handicap punten dan de meer dan 36

Buffer Zone Stableford punten
Verhoging van de Verlaging van de
Exact Handicap Exact Handicap

1        -   4.4 35 - 36 0.1 0.1
2   4.5 - 11.4 34 - 36 0.1 0.2
3 11.5 - 18.4 33 - 36 0.1 0.3
4 18.5 - 26.4 32 - 36 0.1 0.4
5 26.5 - 36.0 31 - 36 0.2 0.5
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hebt dan 36. Dus bij een score van 42 Stableford gaat
je handicap in bijvoorbeeld categorie 5 met
(42-36)*0.5 = 3 punten naar beneden.

Voor allen die het uitrekenen van een nieuwe
handicap ondanks deze uitgebreide uitleg toch nog
ingewikkeld vinden hebben we  binnenkort een
computer programmaatje.

Dirk


