Plaatsen of niet plaatsen tijdens het zomerseizoen (tussen 1 mei en 1 november)
Een discussie die als een rode draad door het zomerseizoen heen gevoerd wordt gaat over ‘plaatsen’.
Zeker na de winterregel periode laait deze discussie vaak weer op omdat spelers weer erg gewend raakten aan
plaatsen en dit eigenlijk het hele seizoen wel willen.
Een grondbeginsel van het golfspel is: ‘speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals deze ligt’.
De bijzondere uitdaging van het golfspel is dat het wordt gespeeld in een natuurlijke omgeving met natuurlijke
obstakels.
De tijdelijke Plaatselijke Regel ‘plaatsen’ is dus in feite altijd in strijd met dit grondbeginsel van het golfspel.
Om die reden zijn er duidelijke restricties over wanneer, waar en waarom in de baan ‘plaatsen’ gebruikt mag
worden en hoe de procedure is die leidt naar het activeren van ‘plaatsen’.
De Regels van de R&A en de Rules of Handicapping van de EGA (European Golf Association) gaan hier over.
In de Handicapping Rules staat beschreven hoe de handicap van golfers tot stand kan komen en wanneer scores
van een wedstrijd of scorekaart verwerkt mogen worden voor de handicap van een golfer.
Een van de onderdelen zijn de baancondities: de baan moet gespeeld worden onder alle facetten van de
moeilijkheidsgraad van de baan zoals deze zijn gemeten.
De R&A heeft in de Regels beschreven wanneer baancondities om een tijdelijke regel kunnen vragen.
De R&A en de EGA zijn dus de 2 bepalende organisaties die het grondbeginselen van het golfspel bewaken.
Wanneer de condities door de weersomstandigheden slechter zijn dan gebruikelijk (grote droogte, hitte, wind,
overmatige neerslag en kou etc.) waardoor alle qualifying scores van die dag hoger dan gebruikelijk uitvallen,
dan worden alle q-scores van die dag d.m.v. de PCC (Playing Conditions Calculator) opnieuw berekend.
De grondkwaliteit van een golfbaan speelt natuurlijk een grote rol bij deze baancondities. Een golfbaan die op
zandgrond ligt heeft na regen of in het nog koude voor- of najaar echt betere baancondities dan een golfbaan die
op polder- of rivierklei ligt. Maar ook een golfbaan die op zandgrond ligt kan ergens in de baan tijdelijk een
gebied hebben met condities die moeilijker zijn dan gebruikelijk.
In het voorkomende geval geven R&A en EGA binnen de Regels dan een mogelijkheid om tijdelijk de extra
plaatselijke regel ‘lift clean replace’ te activeren voor deze gebieden. De bal mag dan na schoonmaken
teruggeplaatst worden en tijdens een qualifying wedstrijd blijven de scores geldig voor de handicapping.
Indien deze baanomstandigheden zich voordoen overleggen de Regel- en de Handicapcommissie met de
greenkeeper en/of de baancommissaris. De Regelcommissie kan deze extra Plaatselijke Regel dan activeren,
waarna de wedstrijdleiders dit aan hun spelers kunnen doorgeven.
Ook de leden die buiten de wedstrijd die dag een qualifying scorekaart spelen, mogen de regel dan toepassen.
De PCC (Playing Conditions Calculator) zal na deze dag hoogstwaarschijnlijk op 0 uitkomen, want de
compensatie voor de moeilijke omstandigheden heeft hiermee dus al plaatsgevonden.
Het structureel gebruiken van ‘lift, clean, replace’ op een baan of een gebied in de baan, is alleen mogelijk met
toestemming van de NGF, omdat in dat geval eerst een baaninspectie moet plaatsvinden.
De Regelcommissie heeft in het najaar van 2021 met de NGF wel besproken dat wij voor de laatste Q
wedstrijden in oktober mogelijk ‘lift clean replace’ activeren, afhankelijk van het weer en de baanconditie.
Wordt niet voldaan aan bovenstaande en is de Regel zonder de juiste procedure gebruikt, dan vervalt alsnog
achteraf de qualifying status van de wedstrijd en kunnen de scores niet gebruikt worden voor handicapping.
Ook is dit nadelig voor spelers die die dag buiten de wedstrijd een q kaart willen inleveren zonder de ‘plaatsen’
status van de baan. Zij lopen mogelijk door de goede scores van de wedstrijd een correctie door de PCC mis.
Deze procedure is inmiddels ook in het wedstrijdreglement opgenomen zodat er duidelijkheid is voor
wedstrijdleiders en spelers.
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