Zorg ervoor dat je je als groep bewust bent wat er voor je
gebeurt! Dus als je de groep voor je niet meer ziet, dan is er
meestal iets mis en lig je achter op schema. Vaak is er gezocht
en is het te verklaren. Maar speel dan niet heel rustig verder,
want dan wordt het alleen maar erger. Probeer de groep voor
je weer te achterhalen, dan kan niemand je van langzaam spel
betichten.

Probeer de volgende punten eens in de praktijk te brengen:
•

•

•

loop vlot door als je als eerste naar een green moet slaan of
als eerste moet putten of chippen, zorg dan dat je als
eerste bij je bal bent,
loop door naar je eigen bal, bijvoorbeeld door de rough, zodat
je je afstand kan bepalen en al weet welke stok je wilt
gebruiken als het je beurt is, terwijl anderen slaan,
zorg dat je je handschoentje al aan hebt en de gekozen club

•

•
•
•
•
•

in de hand hebt als je aan de beurt bent,
help elkaar door niet persé degene die het verst van de hole
ligt te laten slaan, maar degene die klaar is om te slaan.
Met name als iemand wat aan het heen en weren is rond
de green pak je bal op als je stableford speelt en niet
meer kunt scoren op een hole,
bekijk je lijn al op de green als de anderen putten,
verlaat na het uitholen meteen de green,
schrijf de scores op als anderen aan het slaan zijn,
zorg dat je als eerste op de tee bent als je als eerste moet
afslaan,
sla altijd een provisionele bal als je twijfelt of je je bal wel snel
kan vinden. Met name als je strokeplay speelt.

Als we elkaar hier ook op wijzen zullen we met minder wachten
door de baan kunnen gaan.
(Regel- en Etiquettecommissie)
	
  

