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Vanaf de wintertees (matten) krijg je soms een slag minder, hoe zit dat?
In het winterseizoen zal geregeld vanaf de matten afgeslagen moeten worden in plaats van de gewone
afslagplaats. Als er naar de zomergreens gespeeld wordt, is de baan nog steeds qualifying. Wel zullen
veel spelers die vanaf de gele tees spelen, zien dat ze nu een slag minder krijgen dan in de zomer, maar
ook weer niet iedereen. En als je vanaf rood speelt is er geen verschil, waarom eigenlijk?
Een technisch verhaal deze keer dat niet direct met de Spelregels te maken heeft.
Waarom krijgt een aantal spelers/speelsters die vanaf gele tees op de winterafslagen spelen, een slag
minder dan vanaf de zomertees?
De reden hiervoor is de rating (de moeilijkheidsgraad) van de baan. Omdat de totale lengte van de
baan voor de gele tees vanaf de matten kleiner is dan vanaf de zomerafslagen, is de baan iets
makkelijker geworden. Hierdoor krijg je ongeveer 0,9 slag minder. Door afronding is dit meestal 1 slag
minder maar soms ook geen.
Voor de rode tees is er tussen zomer- en
winterafslagen geen noemenswaardig
lengteverschil, dus blijft het aantal slagen dat je in
de zomer en de winter krijgt hetzelfde.
Dit alles is dan ook de reden dat er in de zomer en
de winter verschillende conversietabellen zijn.

Voor de liefhebbers nog wat details over de rating.
De rating van iedere baan is uitgedrukt in twee getallen, de Course Rating (CR) en de Slope Rating (SR).
De CR is het aantal slagen dat een scratch speler (heeft handicap 0) gemiddeld over de baan zou
moeten doen.
Onze 18-holes baan heeft voor de heren vanaf de gele tees een CR van 69.9 terwijl de PAR 71 is. Dit
betekent dat zo’n scratch speler 71 – 69.9 = 1.1 slag minder krijgt dat zijn handicap.
De minder begaafde golfer heeft daarnaast nog te maken met de Slope Rating (SR). De SR is een maat
voor de ‘extra’ moeilijkheid van de baan voor deze golfers. Een neutrale waarde voor de SR is 113. Als
de SR hoger is, is de baan moeilijker.

Regelrubriek 46

1/2

December 2018

Een voorbeeld: voor de heren vanaf geel is de SR 134. Een speler met handicap 22,2 die vanaf deze tee
speelt, krijgt om te beginnen 1,1 slag minder dan zijn handicap zoals hierboven uitgelegd is. Vervolgens
krijgt hij weer 22,2 x (134/113) = 26,3 erbij. Het totaal wordt dus 26,3 – 1,1 = 25,2 slagen. Dit getal
moet nog afgerond worden op een geheel getal, in dit geval krijgt hij dus 25 slagen.
In formulevorm:
Opzoeken in de conversietabel is een stuk gemakkelijker.
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