Uittreksel USGA Course Rating and Handicap System

SECTION 12 : HET METEN VAN HET TERREIN
12 1. Het Meetpunt.
Juiste plaatsing van het Meetpunt is noodzakelijk voor het ratingproces. Meetpunten zijn er
om een gemiddelde plaatsing van de teemerken (teeblokken) te weerspiegelen. Onjuist
geplaatste meetpunten zullen het voor de greenkeepers moeilijk maken om de baan in een
toestand te houden waarin effectieve lengte van de baan constant blijft en in
overeenstemming met de vastgestelde ratings.
De plaatsing van de Meetpunten heeft een grotere invloed op ratings dan snelheid van de
green, roughhoogte en andere aan het baanonderhoud gerelateerde zaken. De clubs moeten
hier extra aandacht aanschenken en worden aangemoedigd om bij de KBGF om raad en hulp
te vragen bij de juiste plaatsing van deze Meetpunten.
Wanneer een volledige Tee gebruikt wordt voor 1 Afslagplaats (Back Tee, Front Tee, Heren,
Dames) dient het Meetpunt in het midden van deze zone geplaatst te worden. Hierdoor zal
de club de volledige tee kunnen gebruiken voor deze afslagplaats en zal dit Meetpunt
tevens de gemiddelde plaatsing van de Teemerken gedurende een jaar weerspiegelen.
Wanneer een Tee gebruikt wordt voor meerdere Afslagplaatsen, moet er voor de plaatsing
van de verschillende Meetpunten rekening mee gehouden worden met het (ingeschat of
reëel) percentage van spelers per Afslagplaats. Deze verhouding kan dan toegepast worden
op de totale lengte van de Tee om zo per Afslagplaats de te gebruiken lengte te bepalen. In
het midden van de aldus bekomen Afslagplaatsen moeten de verschillende Meetpunten
geplaatst worden.
Ter illustratie, een Tee met een bruikbare lengte van 40m wordt gebruikt voor 3
Afslagplaatsen: Back Tee Heren, Front Tee Heren en Dames Tee. De club bepaalt dat de
dames 25%, de heren van de front tee 50% en de heren van de back tee 25% van het aantal
rondes van deze tee zullen spelen. De achterste 10 meter van de tee zal dan voor de back tee
heren, de middelste 20 meter voor de front tee heren en de voorste 10 meter voor de dames
front tee worden voorbehouden. De plaatsing van de Meetpunten moeten in het midden van
elke Afslagplaats voorzien worden.
Op een baan met 9 holes, maar met twee verschillende Afslagplaatsen voor één hole, moeten
de Meetpunten voor de beide Afslagplaatsen duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden.
SECTION 15. DE VOORBEREIDING VAN DE GOLFBAAN
15-1. Constant houden van de moeilijkheidsgraad van de baan.
Een golfbaan wordt beoordeeld op basis van de effectieve speellengte en de speltechnische
moeilijkheden onder normale omstandigheden.
Indien de normale moeilijkheidsgraad van de baan of haar lengte aanzienlijk veranderen,
zullen de EGA Exact Handicaps worden verstoord. Een verschil van 20 meter voor heren en 16
meter voor dames zal de Yardage Rating met 0.1 slag veranderen. De Handicap Commissie

behoort daarom samenwerking te zoeken met de baancommissie met het doel zowel de
lengte als normale moeilijkheidsfactoren op een constant niveau te handhaven, zeven dagen
per week.

15-2. Evenwicht bij de plaatsing van de Tee Merken
De plaatsing van de teemerken zou evenwichtig moeten zijn, zodanig dat de effectieve
speellengte van de baan alle dagen ongeveer gelijk is. Aanpassingen mogen gebeuren om
de atmosferische omstandigheden en de staat van de baan te compenseren.
Volgens de Definitie in de Golfregels is de Afslagplaats een rechthoek twee clublengten diep,
waarvan de voorzijde en de zijkanten begrensd worden door de buitenzijde van de
teemerken. Uit deze definitie volgt dat de teemerken altijd minstens twee clublengten ( +2,5m) van de achterzijde van de Tee moeten geplaatst worden, plus indien nodig twee meter
om de swing vrij te kunnen uitvoeren. In de praktijk komt het erop neer dat er achter de tee
merken minimum een vrije zone van tenminste 2,5 meter moet zijn tot zelfs 4,5 meter
indien de Tee door een obstakel, lees: haag, hek,.., achteraan begrensd wordt.

Een evenwichtige verdeling van de teemerken wordt als volgt bekomen:
a. Normale condities
Plaats de teemerken van de Afslagplaatsen:
- op de oneven holes op de voorste helft in vak A (of B, of C)
- plaats de teemerken op de even holes op de achterste helft in het vak met dezelfde
letter.
Zodra de teemerken verzet moeten worden, plaats deze dan op de oneven holes op de
achterste helft in vak A (of B, of C) en plaats ze op de even holes op de voorste helft in het vak
met dezelfde letter.
Met andere woorden wissel de helften met elkaar af en roteer over de verschillende vakken.
b. Abnormale condities:
Gebruik de achterste vakken voor een snelle (droge) baan en de voorste vakken voor een
langzame baan.
Bijvoorbeeld, gebruik bij een droge en snelle baan de vakken A op de voorste helft en de
vakken C op de achterste helft van de Tee. Wanneer de baan nat en langzaam is, gebruik dan
de vakken C op de voorste helft en de vakken A op de achterste helft.
In extreme omstandigheden kunnen alle tee merken geplaatst worden in de voorste of de
achterste zones, waarbij er moet op gelet worden dat een normale speellengte verkregen
wordt.
Deze aanbevelingen moeten voor elk type Afslagplaats in acht genomen worden.

SAMENVATTING
De basis van elke Rating is de juist gemeten afstand van het parcours, deze kan enkel
bekomen worden indien de Meetpunten correct geplaatst werden.
Enkele basiselementen moeten gerespecteerd worden:
1. Om de Golf Regels te respecteren mogen de Tee Merken nooit op minder dan 2,5
meter van het einde van de Tee geplaatst worden.
2. Het Meetpunt mag nooit binnen 2 meter van het begin van de Tee geplaatst worden.
3. Voor het onderhoud van de tee is het noodzakelijk om de Tee Merken geregeld van
plaats te veranderen en dit afwisselend voor of achter het Meetpunt.
Gelieve hieronder (tabel) aanbevelingen te vinden, om aan bovenvernoemde voorwaarden
te voldoen, in verband met de plaatsing van de Meetpunten in functie van de lengte van de
Tee.
Totale lengte van de Tee
6m
7m
8m
9m
10 m
11 m
12 m
13 m
14 m
15 m
16 m
17 m
18 m
19 m
20 m
21 m
22 m
23 m

Meetpunt
Ten opzichte het einde te plaatsen op
4m
4,5 m
5m
5,5 m
6m
6,5 m
7m
7,5 m
8m
8,5 m
9m
9,5 m
10 m
10,5 m
11 m
11,5 m
12 m
12,5 m

In het kort, het is zeer belangrijk om de meetpunten per Tee correct te plaatsen alvorens de
Landmeter het terrein komt meten. Dit zal de club in staat stellen om de gehele oppervlakte
van de Tee te gebruiken.
Voor de reeds bestaande banen kan het Meetpunt in het midden van de effectief gebruikte
zone geplaatst worden voor zover de hierboven beschreven minima gerespecteerd worden.

