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From Out of Bounds 

 

Het is 21 januari 2008 en ik heb 
begrepen dat dit slecht nieuws is.  
 
"Slecht weer, maandag, de 
feestdagen achter de rug, goede 
voornemens mislukt en de vakantie 
is nog heel ver weg. Het is 
maandag de meest depressieve dag 
van het jaar.  
 
Uit onderzoek van Maurice de 
Hond blijkt dat veertig procent van 
de mensen zich neerslachtig voelt 
in januari. En volgens een 
computermodel van een bekende 
Engelse psycholoog is 21 januari 
zelfs de somberste dag van het hele 
jaar. De Engelsen noemen deze dag 
Blue Monday. 
 
Uitgerekend vandaag heb ik het 
voornemen om de inspiratie te 
vinden om de eerste From Out Of 
Bounds van het nieuwe jaar op te 
tekenen. Toen ik, terugkerend van 
mijn zesde dag bij mijn nieuwe 
werkgever, drijfnat arriveerde bij 
de huisdeur, van parkeerplaats naar 
huisdeur is het toch zeker 20 
stappen, drong het tot me door dat 
alle elementen zich op deze dag 
hadden voorbereid.   
 
Nadat ik de computer had 
opgestart, het worddocument 
geopend en mijn geest de volledige 
ruimte had gegeven om open te 
staan voor briljante, geestige, 
intelligente, creatieve en 
betekenisvolle ingevingen, bereikte 
maar één woord mijn 
hypothalamus: writer’s block.     
 
 

 
Wikipedia noemt het ‘’het tijdelijke 
onvermogen om te schrijven’’. Mijn 
partner kijkt daar zeer van op, want 
als ik een stukje tekst aan haar  
aanbied om haar mening te vragen 
over de inhoud en vooral ook de 
grammatica eens onder de loep te 
nemen, dan kijkt ze me altijd aan 
met een blik die doet vermoeden 
dat ik een permanent onvermogen 
heb om te schrijven.   
 
Hans Dorrestein kan er zelfs voor 
zorgen dat het iedere maand januari 
is: “Waar zijn die mooie droeve 
dagen. Waar is de wanhoop van 
weleer. Ik kan de voorspoed niet 
verdragen.  
De zomer drukt mijn stemming 
neer.’’ 
 
Na deze opbeurende tekst dan nu 
de uitdaging om u warm te maken 
voor de algemene ledenvergadering 
(ALV), die gepland staat in de 
maand maart. Ik kan u meedelen 
dat het woord ‘’verandering’’ 
mogelijk een centrale rol gaat 
spelen in de komende jaren. Shell 
heeft namelijk aangekondigd dat 
iedere vereniging binnen het ASV 
zijn bestaansrecht dient aan te 
tonen, terwijl er tegelijkertijd een 
reductie van de sponsorgelden is 
voorgesteld. 
  
Wat dit betekent voor het ASV, in 
het algemeen en onze 
golfvereniging in het bijzonder wil 
ik graag tijdens de ALV met jullie 
bespreken. Voor het programma 
van 2008 heeft dit 
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geen directe gevolgen, aangezien 
het budget is goedgekeurd, zij het 
met een kleine 
contributieverhoging, het resultaat 
van het eerste eenzijdige ‘’stapje 
terug’’. 
 
Het is van groot belang dat u op de 
hoogte bent van deze nieuwe  
ontwikkelingen. Eind februari zal 
de AGV-ALV Tee Time 

uitgestuurd worden met alle nieuwe 
plannen voor 2008, terwijl het 
nadenken over 2009 al reeds in Q3 
2007 is begonnen.  
  
Tot slot dan nog een vrije 
interpretatie van Hans Dorrestein 
(het is tenslotte ‘’Blue Monday”): 
Laat het vriezen dat het kraakt. 
Laat het sneeuwen dat het wit. En 

laad opnieuw de kolenkit.    Nu het 
golf me, het golf me zo tegenzit. 
 
Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is. 

 
Erik Trommelen. 

 
 

..

 

 
 

Uitslag  
H2O Beker -   

De Hogedijk  9 september 2007 
   Stableford Pin High Punten 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Ingrid Duran 
Jan van Schaik 
Ignace van Dommelen 
Yvonne Heezius 
Tiny Scholten 
Elly Vermeij 
Adri  Postema 
Pauline van Gaans 
Frans Lacon 
Astrid de Haas 
John Kiene 
Cock van der Hulst 
Joke Driessen 
Ria Huysen 
Jan van Braam 
Gert List Nielsen 
Ger van Velzen 
Arend Reinink 
Roel van Iperen 
Piet Kil 
Annemarie Kiene 
Patricia Postema 
Margareth Koppes 
Rob Heezius 
Paula van Schaik 
Martin Scholten 
Duco Bodt 
Chris Swan 
Victor Kau 
Haris Djojosepoetro 
Han Baarslag 
Peter Burgman 
Julia de Vries 
Lena Karstrom 
Ton Hogenes 
Jaap van der Eems 
Astrid Snoeks 
Johan Romate 
Hans Smits 

46 
44 
44 
42 
42 
41 
39 
39 
38 
38 
37 
37 
37 
37 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
33 
33 
33 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
29 
29 
28 
28 
28 

46 
 

44 
42 
42 
41 
39 
39 
38 
38 
37 
37 
37 
37 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
33 
33 
 

32 
32 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
29 
29 
28 
28 
28 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Ineke van den Dries 
Erik Trommelen 
Wim Hoogenboom 
Ico van den Born 
Jan Snoeks 
Jan Peter van Seters 
Gerda Hogenes 
Chris Whincup 
Marijke van Mossel 
Wim Huysen 
Ria Kil 
Arthur Echter 
Liesbeth Hendriks 
Willem Vermeij 
Mark Bax 
Hans van Witteloostuijn 

27 
26 
26 
26 
25 
25 
24 
23 
23 
22 
22 
21 
21 
18 
15 
13 

27 
26 
26 
26 
25 
25 
24 
23 
23 
22 
22 
21 
21 
18 
15 
13 

 
Beste Bruto Score:  Yvonne Heezius, John Kiene (89) 

 
Birdies :   Ignace van Dommelen 
    Elly Vermeij 
    Adri Postema 
    Astrid de Haas 
    Ger van Velzen (3) 
    Arend Reinink 
    Roel van Iperen 
    Annemarie Kiene 
    Chris Swan 
    Ton Hogenes 
 
Neary :    Wim Hoogenboom 
 
Longest Drive Dames:  Astrid Snoeks 
Longest Drive Heren:  Ton Hogenes 
 

 
 

Wist U Dat 
 

• Er inderdaad (zie TT148) weer een ploeg 
naar de Lutte is geweest 

• De weg er naar toe druk was, bijna net zo 
erg als de weg naar Hoofddorp op een 
doordeweekse avond 

• dat sommigen dan ook pas tijdens het 
toetje arriveerde 

• Dat zakelijke plakbriefjes van 
topkwaliteit zijn 

• PeeWee ook niet weet waar dat op slaat, 
zij heeft het ook maar zo gehoord 

• Dat de eerste dag op het Rijk van 
Sybrook een erg mooie dag was 

• met alleen een longest, de neary werd niet 
gemaakt (!!) 

• ook de tweede dag (op Rheine Mesum) 
een schoonheidsprijs verdiende 

• Dat achteraf bleek dat alles op slechts 1  

 
 
 
 
 
 

 kamernummer was geboekt. 
• Dat iedereen de twee dagen heeft 

gespeeld, ondanks dat er een paar 
deelnemers ziek waren. 

• Martin zijn Gmail het intussen nog niet 
100% schijnt te doen. 

• We in Wijchen de laatste wedstrijd 
speelden, in een “venster” van mooi weer 

• op een zeer zware baan: niet EEN birdie 
• Dat ze daar een kogelvanger om de 18e 

green gaan bouwen 
• om te voorkomen dat er vaker ballen door 

het dakraam van het restaurant worden 
geslagen. 

• Dat de definitie van een pitchmark is 
aangepast: een diepe kuil in de green, 
waar onderin je bal schijnt te zitten. 

• Een applausje op zijn plaats is voor de 
buggy-rijders: ze moesten het in Wijchen  
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       zonder doen. Chapeau ! 
• Het eten bij Burggolf (incl. bediening) 

niet overal hetzelfde is 
• Na de domper van Purmerend was 

Wijchen een verademing: 
• kwaliteit a la Flevoland, maar dan nu ook 

nog eens een aanzienlijke hoeveelheid. 
• Eigenlijk alleen de bewegwijzering in 

Wijchen dus een minpuntje vormde. 
• Dat de Q-kaarten in het vervolg mogelijk 

geplastificeerd worden: 
• in Wijchen ging er koffie overheen nadat 

die bij de Hoge Dijk een plens bier over 
zich heen zagen komen. 

• We de laatste ZAC avond ook hebben 
gehad, waarbij de kwaliteit van het 
standaard eten de laatste tijd in positieve 
zin uitermate opvalt: een klasse-hap. 

• We de slotavond zonder de Erik-mop 
moesten stellen 

• maar dat dat bij het riante ijsbuffet alweer 
bijna was vergeten. 

• We een gezellige Delta Lloyd wedstrijd 
hebben gehad 

• maar dat we Nationale Nederlanden voor 
moesten laten gaan in de uitslag. 

• Dat ABN niet kwam opdagen, volgend 
jaar Fortis hopelijk wel. 

• En we speelden de Vossejacht, waarbij 
een half hotel in Assen schijnt te zijn 
afgehuurd. 

• Waarna de nieuwe vos Paula heet, zodat 
we dus misschien volgend jaar naar 
Zeewolde gaan 

• als die tenminste niet op onze eigen 
wedstrijdkalender komt te staan. 

• Die Paula het niet voor niks kreeg: de 
oude vos vocht als een bezetene ! 

• We nu de stokken wat rust gaan gunnen 
met hooguit van tijd tot tijd een 
wintergreen. 

• PeeWee iedereen alvast prettige 
feestdagen toewenst. 

 
 

PeeWee 

 
 

 
 

Jaarlijkse bijstelling van 
Ega-handicaps 
 

Aan het eind van elk jaar worden alle Ega-
handicaps beoordeeld door de betreffende 
handicap commissies. Deze beoordeling is 
gebaseerd op statistische analyses van 
wedstrijdresultaten. 
 
Wat betekent dat voor AGV S.H.E.L.L. ?  
Wel, wij moeten dat ook doen voor alle leden die 
bij ons hun Ega-handicap laten bijhouden, dat zijn 
er ca. 40. 
 
Volgens richtlijnen van de NGF worden alle 
resultaten van het gehele jaar bekeken en 
vergeleken met een soort landelijk gemiddelde.  
 
Voor deze analyse tellen alleen de betere 
wedstrijdresultaten mee. Iemand die bv. nooit 
beter dan 25 of  26 stableford punten scoort heeft 
duidelijk teveel moeite met zijn handicap en zal 
dus omhoog bijgesteld worden, daarentegen 
spelers die een flink aantal scores van om en nabij 
de 40 stableford punten hebben behaald mogen 
best wat naar beneden bijgesteld worden.  
 
De maximale correcties zijn afhankelijk van de 
handicap categorie (hoe lager de handicap des  te 
kleiner de maximale correctie) maar zullen nooit 
groter zijn dan + of –  3. 
 
Wij zullen per ultimo 2007 de nieuwe 
handicaplijst op onze AGV web-site publiceren 
inclusief de eindejaars correcties. 
 
Dan hebben we nog een groep die in een 
kalenderjaar minder dan vier Q-kaarten hebben 
ingeleverd (bij ons zullen dat er 6 a 10 zijn). 
Hiervan stelt de NGF dat de handicap niet meer 
een betrouwbaar beeld geeft van de speelsterkte 
van de betreffende speler met als gevolg dat de 
handicap geinactiveerd moet worden. Voor het 
eerst in 2008 geeft de NGF aan alle Ega handicaps 
een status mee welke aangeeft: “actief” of  
“inactief”. Op het blauwe handicap kaartje wordt 
dat met een  *  aangegeven (een * betekent dat de 
vermelde handicap “actief” is).   
Bovendien geldt voor spelers welke in 2007 hun 
eerste Ega-handicap hebben behaald, dat er voor 
hen geen eindejaars correctie zal uitgevoerd 
worden ook zullen deze spelers als “actief” het 
seizoen 2008 spelen. 
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Verder adviseert de NGF dat voor deelname aan 
officiële wedstrijden een actieve handicap zal 
worden vereist. Aan zg. gezelligheidswedstrijden 
kunnen ook de inactieve spelers deelnemen. 
De wedstrijdcommissie van AGV moet nog 
aangeven wat wij in 2008 gaan doen. Men kan 
zich voorstellen dat inactieve deelnemers, buiten 
mededinging m.b.t. de pinhigh competitie, gewoon 
mee kunnen doen aan onze wedstrijden om 
zodoende weer Q-kaarten te behalen. 
 
Hoe kan een inactieve handicap weer actief 
worden ?  
Voor het reactiveren van een handicap zijn drie 
scores gespeeld onder Qualifying Condities 
vereist. Een score onder Qualifying Condities lijkt 
op een Qualifying kaart, maar hoeft niet van 
tevoren geregistreerd (geen sticker) te worden en 
hoeft niet op de home course gespeeld te worden. 
Tevens blijven alle overige bepalingen van het 
systeem van kracht. Dat betekent dat Cat. 1- en 2-
spelers (dat is hcp < 11,5) scores van 18 holes 
moeten spelen voor reactivering. Cat. 3-5-spelers 
(dat is hcp >11,4 t/m 36) kunnen met 9-holes 
scores volstaan. 
De actieve handicap komt tot stand door de 
inactieve aan te passen met de drie scores. 
De drie scores tellen mee voor de vereiste vier van 
het nieuwe seizoen als zij voldoen aan de eisen van 
Qualifying Scores voor de betreffende categorie. 
Wij adviseren daarom aan degenen die hun 
handicap moeten reactiveren, dit te doen met 
gestickerde Q-kaarten. 
 

Namens de HC&R Commissie 
Jan Snoeks 

 

 
 
 

Van de Trainingscommissie 
Het seizoen zit erop, maar de wintermaanden 
bieden de mogelijkheid om aan de techniek te 
werken. Nu kun je je natuurlijk direct begeven 
naar een tochtige driving range of een 
regenachtige oefengreen. Je kunt echter ook 
beginnen met het bekijken van de nieuwe 
golftechniek DVD’s van de Trainingscommissie 
en zo bij de warme haard een paar goede tips 
krijgen. Er zijn twee Engelstalige DVD’s vanaf 
heden te leen; elk voor een periode van max. 1 
maand: 

David Leadbetter – Simple secrets for great golf 
(tips voor diverse onderdelen van het spel voor alle 
handicapniveaus) 
David Leadbetter -  The short game  
Vraag ernaar bij de leden van de 
Trainingscommissie of via 
ErikJan.Scholten@kraton.com 

 
Veel succes en tot 2008, 
Ineke van den Dries,  

Wim Hoogenboom   
Erik Jan Scholten 

 
 
The Training Committee lends out David 
Leadbetter golf DVDs: 
DVD 1:  Simple secrets for great golf (tips for all 
handicap levels) 
DVD 2:  The short game 
You can lend a DVD for a period of max. 1 month. 
More info: ErikJan.Scholten@kraton.com 

 
Happy golfing, 

 
The Training Committee:  

Ineke van den Dries, Wim Hoogenboom and  
Erik Jan Scholten 

 
 
 

Nieuwe leden 
 

Pepijn Hoefnagel,  
Tonske van Meerten,  

Marion Schmidt  
Ria van Seters (vrouw van Jan Peter) 

 
Namens iedereen, van harte 
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Uitslag  
Jelle Kars Trofee -   

Wijchen  
28 september 2007 

 
  Stableford Pin High Punten 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Astrid de Haas 
Ger van Velzen 
Gert List Nielsen 
Adri  Postema 
Frans Lacon 
Arend Reinink 
Ingrid Duran 
Rob Heezius 
Hans Smits 
Duco Bodt 
Huub Dries 
Hans Visser 
Wim Huysen 
Ria Kil 
Rob Baardolf 
Ineke van den Dries 
Graham Rudrum 
Haris Djojosepoetro 
Ico van den Born 
Roel Bosma 
Arthur Echter 
Erik Trommelen 
Ton Hogenes 
Hans van der Horden 
Casper de Groot 
Yvonne Heezius 
Annemarie Kiene 
Willem Vermeij 
Ria Huysen 
Peter Burgman 
Patricia Postema 
Ignace van Dommelen 
Cock van der Hulst 
Jan Peter van Seters 
Jaap van der Eems 
Lia Cornelisse 
Pauline van Gaans 
Piet Kil 
Elly Vermeij 
Richtje Kronemeijer 
Jisk Kronemeijer 
Liesbeth Hendriks 
Els van Elderen 
Tiny Scholten 
Martin Scholten 
Han Baarslag 
Gerda Hogenes 
Hans van Witteloostuijn 

36 
33 
33 
32 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
13 
9 

36 
33 
33 
32 

 
28 
28 
28 
28 
27 
26 

 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

 
24 
24 
24 

 
23 

 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
19 

 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
13 
9 
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Beste Bruto Score:  Ger van Velzen (88) 
Birdies : 
Neary :    Cock van der Hulst 
 
Longest Drive Dames:  Yvonne Heezius 
Longest Drive Heren:  Arthur Echter 
            

 

 
Wijchen,  

28 September 2007 
 
 

Hugo’s verjaardag, hmmm. Kan ik dan wel gaan 
golfen? Ja, altijd doen, zei hij zelf. 
Oké, ik kon met Cock meerijden dus dat was al 
een prettige bijkomstigheid. 
Voor een vrije dag VEEL te vroeg vertrokken we 
richting Wijchen. “Heb jij ook zo’n spijt?”, vroeg 
ik hem om 07.45 uur. Het regende aardig door en 
dat was ’s nachts al niet anders geweest. Maar 
volgens Cock zou het beter worden zeker in de 
buurt waar wij naartoe moesten. Dus: ook een 
optimistisch begin van de dag. 
Zoals gewoonlijk mijn uitgebreide mentale 
voorbereiding gedaan, koffie met een sigaretje, 
nog een koffie, etc. Even checken in de shop om 
vervolgens te bedenken dat ik niets nodig heb, en 
ik ben gestopt met leuke mooi-weer kleding te 
kopen, er hangt nl. ook nog nieuw in de kast na 
deze zomer. 
Ik was gevraagd of ik iets later wilde starten omdat 
er hier en daar wat geschoven moest worden. Dus 
tegen mijn gewoonte in toch nog even naar de 
driving range waar het voor geen meter ging. Ik 
dacht nog: zie je nou wel, dat moet je ook niet 
doen De Haas. De baan was zo nat dat er geen 
handicarts op mochten. Dat was wel even 
schrikken voor een aantal mensen want dat werd 
pas verteld toen we er eenmaal waren. Bijzonder 
lullig voor Han Baarslag die in de flight achter ons 
zat, maar het in ieder geval toch wilde proberen, 
hij zou wel zien hoelang hij het ging volhouden. 
 
Wel een hele leuke flight om mee te ballen die 
dag: Peter Burgman en Liesbeth Hendriks. 
Het ging eigenlijk wel lekker, de spetters zaten 
soms overal omdat het allemaal vrij drassig was, 
maar daar kon ik alleen maar om lachen, ook als ik 
mijn bal daarna maar 2 meter naar voren sloeg. 
Vooral het chippen ging erg goed waardoor ik 
regelmatig met maar 1 put van de green af kwam. 
Een listige baan, met hier en daar een 
waterhindernis waar je tactisch moest spelen. Maar 
ook hier raakte ik niet van onder de indruk, en 
zoals gewoonlijk speelde ik deze dag ook voor de 

dood of de gladiolen en verdomd, dat kwam steeds 
goed uit zeg. Ik heb maar 1 hole weggestreept: nr. 
18. Toen ik voor de derde keer  
het water inging vlak voor de green vond ik het 
wel genoeg. Hapsa, wegwezen hier. Ik kwam uit 
op 36 punten en had nooit verwacht dat dit genoeg 
was om de wedstrijd te winnen. Maar ja, ik ben 
geen technische speler dus het maakt mij ook niet 
zoveel uit in wat voor een conditie de baan is, ik 
heb alleen een bloedhekel aan regen (en wind).  
Uiteraard ben ik hartstikke blij met de Jelle Kars 
trofee, maar er is 1 persoon binnen onze club die 
hem eigenlijk had moeten winnen vanwege zijn 
wilskracht en karakter: Han Baarslag. 
Petje af Han, 18 holes gelopen !!! Voor mij was jij 
de kanjer van Wijchen ! waar die 36 punten van 
mij bij in het niet vallen. 
 
Nog een laatste tip: speel met nieuwe ballen die 
vliegen beter, zeker over water…… 
Oude ballen blijven je achtervolgen, ook al wil je 
ze kwijtraken (inside joke van onze flight). 
 

Tara!, Astrid de Haas 
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Handicap Top-20 overzicht 2007 
 
Aan het eind van het seizoen nog een handicap top-20 overzicht 
N.B.: dit zijn getallen waar de eindejaarscorrectie nog niet in verwerkt is! 
 
Nr.   Hcp 15-11-07 hcp 05-8-07 hcp 17-6-07 hcp april 07 
1 Arthur Echter 6,5 6,4 6,3 6,2 
2 Manuel Soudant 11,0 10,9 13,4 14,9 
3 Thomas Materna 11,0 11,0 - -  - - 
4 Erik Trommelen 11,5 11,2 11,1 11,2 
5 Ger van Velzen 12,6 12,1 12,1 12,2 
6 Christopher Swan 14,1 14,0 - - - - 
7 Rob Baardolf 14,5 14,3 15,3 15,3 
8 Wim Hoogenboom 15,2 15,0 15,7 15,5 
9 Jan van Braam 15,9 15,5 15,4 17,3 
10 Graham Rudrum 16,1 17,8 17,6 17,5 
11 Arend Reinink 16,1 15,9 15,9 15,9 
12 Martin Scholten 16,2 16,0 16,0 16,0 
13 Hellen Boot 17,1 17,5 17,4 17,4 
14 Bim Pannenborg 17,2 17,7 17,7 17,7 
15 Annemarie Kiene 17,4 17,6 17,3 17,0 
16 John Kiene 17,5 17,0 16,7 16,2 
17 Fred Berkenhagen 17,5 17,5 17,5 17,5 
18 Ineke van den Dries 17,9 17,7 17,5 17,3 
19 Ton Hogenes 18,5 18,0 17,7 18,0 
20 Adri Postema 18,8  20,2 19,8 

 
 

In de top van het klassement gebeurt weinig; er verandert zo hier en daar wat aan de getallen maar de posities 
blijven hetzelfde. Pas op plaats 10 komen we een nieuwe naam tegen: Graham heeft een sprong gemaakt van 
de 18e naar de 10e plaats! Verder verbeteren de dames Hellen Boot en Annemarie Kiene zich een beetje maar 
Bim Pannenborg wringt zich ertussen door van 17 naar 14 te stijgen dus al met al levert het alleen voor Hellen 
een plaatsje winst op.  
Adri Postema tenslotte keert terug in de lijst en verdringt Viktor Kau. 
 
Het kan zijn dat er door de eindejaarscorrectie nog veranderingen optreden, maar die komen aan het begin van 
seizoen 2008 wel in de nieuwe lijst. 
 

Paula van Schaik 
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CLUB Kampioen 
Graham Rudrum! 

 

 
 
 

Gefeliciteerd Graham, namens alle leden! 
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De golfregels aangepast 
 

In februari 2008 zal een nieuwe Regelboekje worden uitgegeven hetgeen dan weer t/m 2011 van kracht zal 
zijn. Naast hier en daar aanscherpen/verduidelijken van de teksten zijn er ook een aantal Regels aangepast. 
Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen alvast aangegeven: 
 
Regel 19-2 is gewijzigd, de nieuwe tekst van de eerste zin luidt: 
Indien de bal van een speler per ongeluk van richting wordt veranderd of gestopt door de speler zelf, zijn 
partner, één van hun caddies of  hun uitrusting, krijgt de speler 1 strafslag.  
Dit was volgens de oude Regels (tot 2008): twee strafslagen in strokeplay of verlies van hole in matchplay. 
 
Dan met betrekking tot het opnemen en identificeren van een bal welke in een waterhindernis of in een 
bunker ligt.  
Vroeger mocht je een dergelijke bal niet opnemen ter identificatie en kreeg je ook geen straf indien je een 
verkeerde bal speelde vanuit een hindernis. Dit is nu gewijzigd in die zin dat een bal wel mag worden 
opgenomen ter identificatie en tegelijkertijd is het spelen van een verkeerde bal vanuit een hindernis niet 
meer toegestaan en geldt daarvoor nu ook de straf van verlies van hole in matchplay en twee strafslagen in 
strokeplay. Bovendien moet in strokeplay de fout worden hersteld en moet de goede bal worden gespeeld. 
 
De derde opmerkelijke wijziging betreft de vlaggenstok welke uit de hole op de grond is neergelegd.  
Regel 24-1 verbiedt in het algemeen dat, wanneer een bal in beweging is, een los obstakel mag worden 
verplaatst. Wel mocht een uitrustingstuk in een dergelijke situatie worden opgenomen of verplaatst. Regel 24-
1 is nu aangepast in de zin dat ook de vlaggenstok mag worden verplaatst, terwijl een bal in beweging is, 
ongeacht of deze werd bewaakt, omhoog gehouden of op de grond gelegd. 
 
Verder is vanaf heden duidelijk gesteld dat uitwisseling van informatie omtrent afstanden niet als advies 
gerekend wordt. Dit geldt ook voor informatie omtrent de Golfregels en algemeen bekende informatie zoals 
plaats van hindernissen, vlaggenstok etc. 
 
Tot slot nog een opmerking over het gebruik van stokken. In het bijzonder wordt in 2008 nadruk gelegd dat de 
drivers die u wilt gebruiken tijdens wedstrijden, moeten voldoen aan de eisen van de Royal and Ancient Golf 
Association (R&A). In geen geval mogen drivers gebruikt worden welke voorkomen op de lijst van “Non-
Conforming Drivers” zoals deze te vinden is via de NGF website of www.randa.org .  
 
Vanaf de website www.ngf.nl kunt u thans ook al de Nederlandse versie van het nieuwe Regelboekje 2008-
2011 downloaden. 
 
Tot zover het laatste nieuws over de golfregels 
 

Namens de Regelcommissie 
Jan Snoeks  

 


