ROUTE 36
WHS – Tee it Forward – Ready Golf
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INLEIDING
Het eerste contact met de golfsport is gemaakt. Begonnen met een startpakket of
meteen ingeschreven als volwaardig lid... nu begint het echte werk! Ontdek hier hoe
je jouw handicap 36 behaalt via Route 36, Hoe je jouw Handicap Index kan verbeteren
met het WHS en hoe je meer kan genieten van golf door Tee it Forward en Ready Golf
toe te passen. Veel succes en vooral veel plezier gewenst!
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Wereld Handicap Systeem

Hoe meer genieten van gollf? 			
Tee it forward - Ready Golf
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Hoe
gebruik je
de app?
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HOE GEBRUIK JE DE APP
Je hebt je lid gemaakt bij een golfclub en
nu wil je graag meer ontdekken van de
golfsport. Je hebt een mailtje ontvangen
met je federatienummer en bijhorend
paswoord. Indien niet laat het even weten aan je club. Met deze gegevens bij
de hand kun je op de clubwebsite of via
golfvlaanderen.be naar je persoonlijke
golfapp. Vul de gegevens in en ontdek
wat de app je allemaal te bieden heeft.
R36 je persoonlijke begeleiding
Via de app heb je heel wat nuttige zaken
die je in de golfsport nodig hebt binnen
handbereik. Jouw starttraject wordt
namelijk getoond op je startpagina. Een
aantal “badges” zullen zichtbaar zijn. Klik
op deze badges om te kijken wat je moet
doen. Verder in dit boekje leggen we uit
waar deze verschillende badges voor
staan.

Ontdek nog meer in de app
Naast R36 zijn er nog heel wat zaken te
ontdekken. Je kan bijvoorbeeld een les reserveren om je golfspel wat bij te schaven.
Je kan al eens kijken hoe zo’n scorekaart
eruitziet. Zelfs kun je al eens kijken hoe de
golfbaan eruitziet vanuit je app. Wanneer
je toegang krijgt tot de baan zal de knop
Teetime een veelgebruikt item worden.
Hier reserveer je namelijk je starttijd. Via
de kalender zal je kunnen deelnemen aan
activiteiten of wedstrijden. Kortom neem
je tijd om dit te ontdekken.
Heb je hulp nodig met je app? Je kan altijd
even vragen bij jouw club of ze je kunnen
helpen.

LCOME
LKOM

LCOME
LKOM
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ROUTE 36

De 5 badges in het R36 traject
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ON THE
COURSE

THEORIE
THEORY

SKILLS

ON THE
36 zetten
Jouw golfclubCOURSE
en Golf Vlaanderen
zich sterk in voor startende golfers en net
daarom wil Golf Vlaanderen in samenwerking met de Koninklijke Belgische Golf
Federatie nog meer inspanningen leveren
om starters te binden. Het nieuwe Route 36
traject is hiervan het resultaat.
ON THE
THEORIE
THEORY
36
COURSE
Route 36 is jouw persoonlijke trajectbe36
ROUTE
ROUTE
geleiding om spelenderwijs
handicap
36 te
behalen. Dit traject vervangt het oude GVB
36
36
systeem.

SKILLS

36

Uiteindelijke
doelstelling

36

ROUTE

36
36

36

ROUTE

36
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Via je federatienummer en wachtwoord kun
je de App installeren. Via deze app kan je
je vooruitgang volgen d.m.v. verschillende
36
36
36
ROUTE
badges. Elke badge
staat voor eenROUTE
bepaalde
fase in het starttraject dat je doorloopt.
ROUTE

36
36

36

ROUTE

36

36

ROUTE

36

36
36

36
ROUTE

36

BijROUTE
elke badge zal jouw
golfclub de mogelijkROUTE
ROUTE
heid hebben om informatie toe te voegen
36
(bv.36
video’s met een 36
rondleiding, kalenders

36

36

en/of reglementen).

36

De concrete invulling en volgorde van deze
badges zijn flexibel en kunnen van club tot
36
36
36
ROUTE
club
verschillen.
ROUTE
ROUTE

36
36

36

36

ElkeROUTE
golfclub kan bepalen welke badges
geactiveerd worden en in welke volgorde.
36
Wanneer gekozen wordt om de 5 badges te
laten zien zullen ze alle 5 zichtbaar zijn op je
homescherm.
36
ROUTE

36
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WELKOM

WELCOME
WELKOM

WELCOME
WELKOM

Welkom in onze prachtige golfsport. Je
SKILLS is geregistreerd,
THEORIE
THEORY
lidmaatschap
je hebt een
federaal nummer, je speelt veilig dankzij
de golfpolis, je kan je inloggen op de App
op je telefoon of tablet…. Kortom, je kan
beginnen aan je golf carrière! Je starthandicap is handicap 54.

Veel plezier met de verschillende lessen
ON THE
en de verschillende
stappen binnen Route
36
COURSE
36. In het begin is golf soms moelijker
dan het eruit ziet maar met een beetje
doorzetting en goed oefenen haal je zo
je handicap 36 en ontdek je al die mooie
golfbanen in binnen -en buitenland.

Klik zeker al een keertje door op elke
badge voor extra informatie. Elke golfclub
kan, naargelang haar eigen startprogramma,
bepalen welke badge wanneer geactiTHEORIE
THEORY
SKILLS
veerd wordt en in welke volgorde.

Iedereen kan immers leren golfen…
sportief of minder sportief, jong of iets
minder jong!

36
COURSE
Wist je dat
onze jongste speler 5 jaar
is?
En de oudste 95+!
ON THE
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SKILLS

WELCOME
WELKOM

SKILLS

Je treft hier tips en oefeningen aan om je
ON THE
THEORIE
THEORY
golfspel
te verbeteren. Lange COURSE
slagen, korte
slagen en putten komen aan bod.

Ga na bij jouw homeclub hoe ze de skills
meten. Je 36
zal een aantal skills moeten
oefenen en tonen. Dit is afhankelijkROUTE
van
het sportief beleid van de club.

36
36

Bekijk zeker de “Tips van de Pro”! Onze
PRO geeft je tips & tricks over de basistechnieken van het golfspel. Op het Youtube kanaal van Golf Vlaanderen kun je
meerdere video’s terugvinden.

WELCOME
WELKOM
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THEORY
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COURSE
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ROUTE
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THEORIE

SKILLS

SKILLS

THEORIE
THEORY

THEORIE
THEORY

Om de golfsport te kunnen beoefenen
ON THE
moet
je een aantal principes, regels
36en de
COURSE
“code of conduct” (vroegere etiquette)
begrijpen.

ON THE
COURSE

36

Via de App kan je jouw regelkennis oefenen,
zo kan je alvast je badge tot de helft aanROUTE
ROUTE
vullen.

36

36

Daarna doe 36
je de regeltest volgens 36
de
voorwaarden van je homeclub. Als je in
de regelproef (24/30) van je club slaagt,
verkrijg je je ‘volle’ theoriebadge .

36

ROUTE

36

36

ROUTE

36
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ON THE COURSE

THEORIE
THEORY

ON THE
COURSE

Snel op het gras en ingroeien in de baan is
een belangrijk
36 element om het spelplezier
ROUTE
te beleven.

36

Je behaalt deze badge door deel 36
te nemen
aan de “rabbit” wedstrijdjes of beginnersactiviteiten van je club. Kijk dus zeker op
de kalender van je club en schrijf je in via
de App.

THEORIE
THEORY

ON THE
COURSE

Wees niet te terughoudend… iedereen
in de club is ooit een beginner geweest.
36snel
36
Je moet
immers als startende golfer
ROUTE
‘het gras proeven’ want daar krijg je pas
écht dat unieke golfgevoel.

36

Een juiste teekeuze zal je hierbij helpen
om meer plezier te beleven en sneller
ROUTE
ROUTE
door te groeien.
Naarmate je beter en
consistenter wordt, kun je van een andere
36
36
(verdere) tee spelen.

36

36

Naast de georganiseerde wedstrijden van
je club kun je ook Extra Day Scores spelen.
Dit is in een vrije ronde onder begeleiding
van een ervaren speler met handicap gelijk aan of lager dan 36.

36

ROUTE

36

36
ROUTE

36
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HANDICAP 36
ON THE
COURSE

36

PROFICIAT!
ROUTEACCOMPLISHED
ROUTE
MISSION

36

36

Het uiteindelijke doel is bereikt: handicap 36.

36

36

Wanneer je zakt met je handicap onder
de grens van 36, zal je de badge 36 ontvangen. Ook je homeclub wordt op de
hoogte worden gebracht van je nieuwe
handicap index.
ON THE
COURSE

36

Blijf nu zeker clubwedstrijden spelen,
36
36
want zo
kan je je handicap verbeteren.
ROUTE
ROUTE
Het is een uitdaging om te kijken welk
spelniveau je kan behalen!

36

36

ROUTE

36

Handicap 36 is ook de handicap waarmee
je heel wat banen
kan gaan ontdekken en
36
een greenfee boeken. Via de App kan je
het greenfee aanbod zien in tal van clubs.
We wensen je veel succes en plezier om je
handicap te verbeteren. Dat doe je sinds
2021 met het nieuwe Wereld Handicap
Systeem (WHS). Hoe dat in elkaar zit, ontdek
36
je in het volgende
hoofdstuk.
ROUTE

36
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Hoe
wijzigt mijn
handicap
index?
Wereld
Handicap
Systeem
(WHS)
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WAAROM EIGENLIJK EEN WHS?
HET HUIDIGE SYSTEEM WERKT TOCH PRIMA?
De achterliggende gedachte om een Wereld Handicap Systeem in te voeren is geweest
dat het eigenlijk raar is dat we wel allemaal dezelfde spelregels gebruiken, maar niet
hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat alsmaar
duidelijker geworden en daarom hebben de R&A en de USGA ook op dit vlak de handen
ineen geslagen en zijn ze tot dit nieuwe systeem gekomen.
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HET NIEUWE WHS
IN 6 HOOFDPUNTEN SAMENGEVAT!
1. DE BASIS
Je WHS Handicap Index wordt bepaald door
het gemiddelde van je 8 beste “scores”
over je laatste 20 ronden.

WHS - aanpassing voor doelgroep 36,1 - 54
Vanuit de clubs en federaties hebben
we een bijsturing van de WHS-calculatie
voorzien voor spelers en speelsters met
een WHS-index tussen 36,1 - 54. Na 1 jaar
ondervonden we bij deze doelgroep hinder
bij de evolutie van de WHS-index.
In het beginstadium is het over het algemeen
niet zo evident om steeds betere scores in
te dienen. Toch bleven al deze scores in aanmerking komen voor de WHS-berekening,
wat in vele gevallen aanleiding gaf tot een
langere periode waarin de WHS-index geen
gunstige evolutie kende. Hieronder leggen
we jou uit welke aanpassingen we hebben
voorzien. Deze berekeningswijze is op
9 februari 2022 doorgevoerd.
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Aanpassing World Handicap System
Hcp 45,1 - 54

Aanpassing World Handicap System
Hcp 36,1 – 45,0

• De speler kan al zijn scores blijven aanleveren, alle score differentials (SD’s)
worden uitgerekend.

• Enkel de SD van een score 34 ptn of
hoger wordt uitgerekend en gebruikt.

• Enkel de 3 beste SD’s blijven behouden.
• Een routine wist ‘s nachts de SD’s die
niet bij de beste 3 behoren, ongeacht de
volgorde waarin ze gespeeld werden
• De adjustments (aanpassingen) in de
tabel worden niet toegepast.
Hierdoor zal de WHS Index gelijk lopen met
de beste prestatie voor spelers in deze Hcp
reeks: zijn beste SD = WHS Hcp Index.

• De tabel met adjustments wordt niet
toegepast.

Daarom is het belangrijk om regelmatig te
spelen en een ronde zo goed mogelijk af te
maken. Je kan dit via een wedstrijd doen of
via een Extra Day Score. Het uitspelen van
je ronde is van belang want als een minder
goede score toch deel gaat uitmaken van
je beste 8 scores, dan levert een score met
als equivalent 31 Stableford-punten een
aanzienlijk beter resultaat op dan een score
met als equivalent 26 Stableford-punten.
Aan de hand van je Stableford score wordt
berekend wat je dagprestatie is. Een dagprestatie kan je vergelijken met wat je
handicap die dag zou zijn. Dat noemen we
de zgn. Score Differential of SD.
Net zoals je handicap, ronden we de SD af
op 1 decimaal. Kort gezegd, indien we je
score opnieuw uitrekenen op basis van je
SD als Hcp komen we op 36 ptn uit.

18

2. WHS HISTORIEK & WHS SIMULATOR
VIA DE APP
Je kunt je toekomstige WHS-handicap eenvoudig zelf berekenen, via de App hebben
we een WHS-simulator voorzien. Deze
simulator zorgt ervoor dat je een predictie
kunt maken wat er met je WHS-index zou
gebeuren bij een bepaalde score.
Bij het WHS leidt een ronde die beter is dan
je handicap vaak, maar niet per definitie,
tot een daling van je handicap. Als ze niet
bij de beste 8 behoort van de laatste 20
zal de score, op dat moment, geen invloed
uitoefenen.
Via de WHS-historiek kun je de gehele
berekening zien. Via de geel gemarkeerde
getallen in de kolommen “revised SD” kun
je zien welke in aanmerking komen voor
de berekening. In het geval van 20 scores,
valt de onderste score af, na het toevoegen
van een nieuwe score.

Waar vind je de
‘WHS Historiek & WHS Simulator’
op de app?
1. Klik op je WHS index op
de homepagina
2. Klik op de naam van de ronde
3. Klik op show calculation
Hier laten we zien welke mechanismen
bepalen hoe je laatste nieuwe WHS
index tot stand is gekomen. Scroll naar
beneden en dan krijg je een tabel te
zien met jouw 20 laatste Quyalifying
scores. In deze tabel zijn je 8 beste
scores aangeduid met een kleurtje.
Zo kan je zien welke 20e score afvalt
als je een nieuwe ronde gaat spelen
en zelf inschatten wat het effect kan
zijn van deze nieuwe score op je hcp.
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3. NEGEN HOLES OF MEER
Een score van 9 holes of meer wordt steeds
herrekend naar een resultaat over 18 holes.
Iedereen met een WHS Handicap Index
mag scores spelen over 9 of 18 holes in
vrije rondes (EDS) of competitie. De clubs
mogen zelfs wedstrijden organiseren over
12, 13, 14, 15, 16 en 17 holes als zij willen.
Ook hier zal er een aantal Stableford punten
worden bijgeteld om tot een 18-holes
equivalent te komen.

20

4. MAXIMUM SCORE OF
NIET UITSPELEN VAN HOLE?
Indien je reeds veel slagen gedaan hebt op
een hole en deze nog steeds niet uitgespeeld
hebt, is het belangrijk om te weten welke je
maximum score is op een hole.
De maximum score voor een hole is de
laagste score die geen punten meer oplevert
in Stableford en hangt af van de PAR en
het aantal strokes dat je krijgt op die hole.

Bv. Op een par 4 krijgt een speelster 1 stroke,
indien ze 5 slagen nodig heeft om uit te holen
krijgt ze 2 punten, indien ze er 6 nodig heeft
krijgt ze 1 punt, vanaf 7 slagen krijgt ze geen
punten meer voor de hole, haar maximum
score voor die hole is dus 7. Voor de speler die
2 strokes krijgt is de Maximum Score 8 slagen.
Deze maximum score maakt deel uit van al je
gespeelde scores en worden in Stableford
uitgerekend om ze te gebruiken voor het
bepalen van je Score Differential en handicap Index.
• Indien je een hole niet uitspeelt of je hebt
de maximum score bereikt op die hole,
vul je geen score in maar zet je een streep
op de scorekaart.
• Bij het digitaal invullen van een scorekaart:
1. Via Quick score vul je in een / in of
2. Via hole per hole ingaven vul je niets in
(ook geen 9 (!))
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5. VORMVERLIES EN EXTREEM
GOEDE SCORES
Als er 20 of meer scores in je handicapgeschiedenis zitten, zal je WHS-handicap bij
tijdelijk vormverlies niet extreem snel stijgen.
Bij minder dan 20 scores in je geschiedenis is
dat wel mogelijk. De zgn. “soft en hard cap”
gaan ervoor zorgen dat je hcp niet te snel uit
de bocht vliegt.

Een uitzonderlijk goede ronde wordt
beloond met een extra verlaging van
een handicap. Indien je Score Differential
7 punten of meer dan 7 punten lager uitkomt dan je Handicap Index spreken we
van een “Exceptional Score”. Dit is een
score van 43 punten of meer. De nieuw
berekende hcp krijgt dan een extra verlaging
van 1 punt. Indien je SD 10 punten of meer
dan 10 punten lager uitkomt dan je Handicap Index, heb je een “Exceptional Score”
van 46 punten of meer en wordt je nieuw
uitgerekende Hcp met 2 punten verlaagd.
De verlaging -1 of -2 wordt verrekend op de
huidige Score Differential en alle 19 voorafgaande Score Differentials in je WHS.
Dit mechanisme moet ervoor zorgen dat
beginnende spelers, of jeugdspelers sneller
in Hcp kunnen dalen.
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6. EEN VRIJE RONDE KAN TELLEN
VOOR JE WHS INDEX VIA EDS
Een Extra Day Score of EDS laat je toe om
een “vrije ronde” te laten meetellen voor
je WHS Index. Dit is precies de visie van het
nieuwe wereld handicap systeem (WHS).
De gedachte is dat zoveel mogelijk rondes
geregistreerd worden om een betere benadering te geven van het spelniveau.

Hoe werkt het?
• Bij het boeken van een starttijd in
de App zal je de mogelijkheid krijgen
om EDS aan te vinken.
• De scorekaart is beschikbaar in je
App op de dag van de teetime en
tevens terug te vinden onder ‘scorekaart’.
• Speel je ronde, vul de scores in, de
marker bevestigt je score en je ontvangt onmiddellijk een nieuwe WHS
Index.
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Wil je meer informatie, surf naar de website
van de KBGF. Voor vragen kan je in eerste
instantie terecht bij de handicap commissie
van je club. Als zij geen antwoord kunnen
verschaffen zullen zij jouw vraag doorgeven
bij de KBGF
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Hoe meer
genieten
van Golf?
Tee it forward
& Ready golf
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TEE IT FORWARD - HOE MEER GENIETEN VAN GOLF?
Tee It Forward, een concreet idee waarbij iedereen op tees speelt die bij zijn/haar
spelniveau aansluiten, zodat de golfronde uitdagend en leuk is voor spelers van elk
niveau!
In België spelen we immers vaak banen die te lang zijn voor het niveau van de speler.
Banen spelen van de juiste lengte zal helpen om langer plezier te hebben. Door meer
naar voren op te teeën zal je nu wél met twee goeie slagen op de green van die PAR 4
raken. En zo hoort het toch in golf, niet? Bovendien ontdek je de baan ook op een heel
andere manier. Plots vormt die verre bunker wél een obstakel of komt die waterhindernis helemaal anders in je spel te liggen…
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HOE BEPAAL JE WELKE TEE BIJ JOU PAST?
In feite bepaalt de lengte van de drive de lengte van de baan die de speler zou moeten
spelen. Volgende afstanden zijn volgens het Tee It Forward-principe ideaal:
Tee kleur

Tee number

Driving Distance

Black

62

237

Range

White

58

219

219

Yellow

54

202

202

Blue

50

184

184

18 Holes length Par 72
220

6100

6600

203

5680

6200

185

5260

5800

168

4840

5400

Red

46

167

167

150

4420

5000

Orange

42

149

149

133

4000

4600

Green

38

132

132

116

3580

4200

Pink

34

115

115

86

3160

3800

Brown

30

85

85

0

2750

3400

De app helpt je om de juiste tee te kiezen. Ga naar je WHS-index en klik het tabblad Tee It
Forward aan. Hier kun je aangeven wat je gemiddelde afstand is die je slaat. We gaan uit van
ballen die landen op de fairway van de hole die je speelt.
In de USA wordt al langer geëxperimenteerd met Tee It Forward. De statistieken tonen aan
dat 56% sneller speelde, 83% kortere ijzers naar de green sloeg, 85% meer plezier had aan hun
rondje en 93% opnieuw voor de Tee It Forward-optie zou kiezen. Via de scorekaart in de app
kun je steeds de tees aanpassen. Je zal aangepaste strokes krijgen.
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AAN DE SLAG ERMEE!
Test het binnenkort zeker ook eens uit in een vrij rondje. Ontdek je golfcourse op de
Tee it Forward-manier en ondervind zelf wat dit doet met je golfspel. Wij zijn overtuigd
van méér beleving met minder meters!
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READY GOLF
We are ready! Are you?

WACHTEN?
Degene die minder ver slaat
kan alvast spelen

DE EER?
Speel alvast als je medespeler
niet klaar is

WAT IS READY GOLF?
Door Ready Golf toe te passen, zorg je er in feite voor dat de momenten waar het golfspel
niet fysiek beoefend wordt, korter worden. Met andere woorden: de momenten, waarop je
wacht, worden korter en dit zorgt voor een betere doorstroming op de baan en een snellere
ronde voor alle spelers.
Het doel is uiteindelijk om je rondje golf met plezier én de nodige concentratie te kunnen
spelen, en daar zullen deze Ready Golf principes je ongetwijfeld bij helpen.

LAY UP?
Speel alvast,
ook al lig je dichter

HARKEN?
Speel alvast ipv te wachten
tot het harken gedaan is

ZOEKEN?
Speel alvast en zoek
daarna mee

MARKEREN?
Maak gerust direct
je putt af

OVER DE GREEN?
Putt alvast terwijl je medespeler
zich ‘over de green’ begeeft

READY GOLF ETIQUETTE
Meld toch steeds
“zal ik alvast spelen”
Veiligheid boven alles
en steeds meekijken
Zet je golftas slim neer

Routine? Ja, maar kan
misschien toch korter
Noteer je score op de
volgende tee
Matchplay?
Dan natuurlijk anders…

Voor meer informatie kan u terecht op:
www.golfvlaanderen.be

Opgelet:
Ready Golf wordt toegepast bij stableford en strokeplay. Mede door het strategische
karakter van matchplay, kan Ready Golf hier dus niet toegepast worden.
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HOE PAS JE READY GOLF TOE?
1. Zet je golftas of
trolley strategisch neer.

2. Kijk en volg de bal
van je flightgenoten.

3. Noteer jouw score bij
de volgende afslag.

Dit is iets dat je als beginnende golfer
niet meteen op het lijstje van “golfuitdagingen” zou zetten. Toch vergt
het als beginner enig inzicht om te
weten waar die golftas nu het beste
staat. Zo weinig mogelijk meters
afleggen is de boodschap. Maar geen
zorgen, na enkele rondjes wordt het
een tweede natuur.

Zoeken naar een bal (of meerdere
ballen) is waarschijnlijk één van de
grootste redenen waarom rondes
lang kunnen duren. Het volgen van
de bal van je flightgenoot is een eenvoudige maar gouden tip om tijd te
winnen. En dit doordat je de zone,
waarin je gaat zoeken naar die bal,
gaat verkleinen.

Het is verleidelijk om je birdie-score
meteen op te schrijven na die magische
putt, maar wacht toch nog even tot
de volgende afslagplaats. Zo maak je
de green sneller vrij voor de flight die
na jullie groep komt.
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4. Een minder lange afslag?
Sla als eerste af.
Op holes waar je een driver wil bovenhalen, kan het gebeuren dat de groep
golfers wacht op een speler die volgens de spelregels het eerst mag
afslaan. Terwijl een speler met een
minder lange afslag alvast perfect zijn
of haar balletje kan slaan, zonder de
flight voor hen te hinderen. Wees je
dus bewust van de capaciteiten van je
flightgenoten en laat de mensen met
een minder lange afslag eerst afslaan.

5. Dichter bij de hole dan
je flightgenoot?
Maak alvast je shot.

6. Jouw flightgenoot moet
zoeken naar zijn bal?
Voltooi eerst jouw slag.

Een flightgenoot die het verst van de
vlag ligt en een moeilijk vraagstuk op
te lossen heeft, kan wat tijd kosten.
Als je de spelregels opvolgt, dan
wacht jij - die dichter bij de vlag ligt met slaan tot de flight-genoot zijn
slag heeft voltooid. Dankzij het Ready
Golf principe is het volledig oké om
reeds je slag te voltooien, zelfs al lig
je dichter bij de vlag. Let op, het moet
steeds veilig en verantwoord zijn!

Het toont van groot respect om
eerst naar de bal te zoeken van jouw
flightgenoot. Maar dit kan opnieuw
veel tijd kosten. Dus voltooi eerst
jouw slag en ga - indien de bal nog
niet gevonden werd - daarna mee
helpen zoeken. Als jouw slag zich
100 meter verder bevindt, dan is dit
natuurlijk minder van toepassing.
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