
READY GOLF

INLEIDING

* Ready golf is een vorm van ETIKETTE bij het golfen.

* Ready golf is vooruitdenken zodat je klaar bent om te spelen als het jouw beurt is.

ON THE TEE

* R.G. betekent NIET - wie klaar is slaat als eerste af !

* R.G. betekent - wie de eer heeft zou als eerste moeten klaar zijn om af te slaan, indien niet dan kan iemand anders als eerste afslaan.

ON THE FAIRWAY

* Denk op voorhand !!!

* Niet als een caravaan met 3 of 4 naar dezelfde bal stappen - afwachten - en dan naar de volgende

* R.G. is - elkeen gaat naar zijn bal en maakt zich klaar om voor de volgende slag:

richting kiezen - club kiezen - club klaarhebben - bij de bal staan - klaar om verder te spelen bij zijn/haar beurt.

* R.G. is - Spelers stoppen enkel in groep en wachten op een speler indien zijn speellijn de anderen belet om reeds naar hun bal te gaan.

* R.G. is - Niet wachten voor de volgende slag indien je mekaar niet stoort  - zowel voor de lange slag als approach naar de green.

Indien wel storend - toch reeds klaarmaken voor de volgende slag - niet afwachten.

* R.G. is ook - stoor uw medespelers niet en gebruik de wachttijd om u voor te bereiden en sta steeds klaar voor de volgende slag.



HULP BIJ HET ZOEKEN -  LOST BALL

* Iedereen helpt bij het zoeken - DOCH - doe het enkel na uw volgende slag en niet ervoor.

* Beurtelings - wie dichtst bij de vlag is zoekt eerst en laat de anderen reeds hun slag uitvoeren.
* Zoektijd is beperkt tot 3 minuten !! cfr. Nieuwe regels

OP EN ROND DE GREEN

*  Golfzak en/of trolley nooit achterlaten "in front of" de green - wel in de richting van de volgende hole.

*  Verlaat de green onmiddellijk na de laatste put en vul de kaart in bij de volgende hole.

*  R.G. rond de green betekent " Getting READY  to putt BEFORE it is your turn "

*  R.G. betekent NIET " RUSHING " maar tijdig voorbereiden en zo uw tijd kunnen nemen.

*  Een regel zou kunnen zijn - putten binnen de 20 sec. vanaf uw beurt - DUS voorbereiden.

*  Zeer korte puts afmaken en niet terug markeren kan ook helpen.

*  Reeds putten (kan ook MET vlag) als de anderen nog bezig zijn met harken of oplijnen.

*  Niet steeds wachten tot de vlag bewaakt is - putten met vlag kan volgens nieuwe regels.

*  In vele situaties is verder- en uitputten ook een snellere manier van spelen EN efficiënt.

*  De VOORLAATSTE speler bij het putten zorgt dat de vlag terugsteekt van zodra de laatste speler uitholed.

SAMENVATTING

*  R.G. betekent KLAAR ZIJN om te spelen en niet SPELEN ALS MEN KLAAR IS !!!

*  Ga zo snel mogelijk naar uw bal en denk vooruit ivm uw clubkeuze en volgende slag.

*  Bij een verloren bal doe eerst uw slag en ga dan helpen zoeken.

*  Loop langs de zijkanten van de fairway naar uw bal en benader hem van zodra veilig.

*  Loop nooit in caravaan - in groep van bal naar bal.

*  Op de green doe je uw oplijning VOOR het uw beurt is en put uit ipv telkens te markeren indien niet nodig.


