FINAL COURSE MANAGEMENT
Handicaps 39 - 37

Het is fantastisch te noteren dat meer en meer personen wensen golf te spelen en we kunnen
dit alleen maar toejuichen. Aan de andere kant dienen we er ook op te letten dat beginnende
golfers (onze “Rabbits” met handicap tussen 45 en 37) een degelijke kennis hebben van regels
en etiquette. Het is niet alleen de kunst om op één of andere manier op de green te geraken
maar het is een samenspel van golfvaardigheid, kennis van regels en etiquette zodat er kan
gespeeld worden op een niveau kenmerkend voor onze club, zodat we welkom zijn op alle
terreinen.
Om alles in goede banen te leiden heeft het AGS Sportcomité beslist dat een speler, die op
het punt staat zijn handicap 36 te behalen op de compact holes van AGS, eerst een bijkomende
stage moet doorlopen alvorens hij/zij effectief op een grote baan aan een wedstrijd kan
deelnemen.
In de praktijk komt het er op neer dat, vanaf het moment dat zij een handicap 39 hebben
behaald, zij zich kunnen inschrijven om als “Trainee” bij een flight ingedeeld te worden
tijdens een week- en/of weekend competitie op een grote baan.
Er zullen 2 opties zijn, namelijk voor de wedstrijden op Belgische terreinen wordt er niet zelf
gespeeld maar volg je 3 spelers in een flight die uitleg zullen verschaffen over de meest
courante spelregels zoals “out of bounds” – “ provisionele bal” – “bal in hindernis” – “call-on
bij een Par 3” – enz…zonder dat deze persoon in een stress toestand verkeerd. Voor
wedstrijden gespeeld op Nederlandse terreinen kan men zelf aan de wedstrijd als speler
deelnemen.
Deze bijkomende “Course Management” zal een kandidaat in het totaal 1 maal dienen te
doorlopen en de wedstrijdverantwoordelijke zal een speciaal ontworpen kaartje (Final Course
Management) aftekenen. Met hun nieuwe behaalde handicap van 36 en na het doorlopen van
de Final Course Management zullen ook die spelers veel meer plezier beleven aan hun eerste
officiële wedstrijden op een grote baan.
Ook de andere spelers met lagere handicaps zullen deze nieuwe speler met plezier in hun
flight opnemen omdat ze weten dat deze persoon een degelijke kennis heeft van golf in het
algemeen en regels/etiquette in het bijzonder.
Het motto is en blijft ….geen stress toestanden maar wel veel golfplezier.
AGS Captain.
Januari 2015.

