
09:41:00  From  Eppo  to  NGF Communicatie(Privately) : in mijn manual is er geen (3) ad-
justment 
Dat klopt. 
Voor de roll bij het 2e en volgende schot is er slechts één adjustment. Dat is het (2)* adjustment.  

Theorie 
Bij het raten moet voor het 2e en volgende schot individueel bepaald worden of er meer, dan wel 
minder roll is dan de standaard 15-25 y. De eventuele aanpassingen (per schot is dat 0, +1 of -1) 
worden bij elkaar opgeteld en vormen het (2)* adjustment. 

Praktijk 
Bij het raten bepalen wij voor het 2e schot of er meer, dan wel minder roll is dan de standaard 15-
25 y. De eventuele aanpassing (0, +1 of -1) vullen wij op het formulier in bij het (2)* adjustment. 
Voor 3e schot, dat niet op de green landt, bepalen wij of er meer, dan wel minder roll is dan de 
standaard 15-25 y. De eventuele aanpassing (0, +1 of -1) vullen wij op het formulier in bij het (3)* 
adjustment. 
Het systeem telt de waarden van het (2)* en (3)* adjustment bij elkaar op. 

Er is voor deze implementatie gekozen om de roll op de verschillende schoten duidelijker vast te 
kunnen leggen. Daarbij laten wij het theoretische 4e schot dat niet op de green landt weg op het 
formulier. 

Roll 
1e schot: pas bij tee schot de tabel toe (blz. 13); bij moderate, significant of extreme de 

schotlengte aanpassen. 
2e schot: pas (2)* adjustment toe. 
3e schot: pas (3)* adjustment toe. 
4e schot: approach schot naar de green; indien lengte van het tee schot is aangepast, ook de 

lengte van het approach schot aanpassen. 

09:55:42  From  Eppo : Waarom bij de bunkers ipv rough verhoging een E adjustment 
09:55:55  From  Eppo : niet een E adjustment 
Op blz. 90 van de manual staat: 

12-4 Prepared Waste Areas 
Q. How should prepared !waste areas” be rated? 

A. Golf courses should be rated in accordance with the Rules of Golf. However, for rating 
purposes, areas commonly referred to as !waste areas” are rated under Recoverability & 
Rough (R&R) as well as Bunkers. When rating the area under R&R, consider the condition of 
rough or extreme rough throughout the portion of the waste area(s) near the landing zone(s) 
and/or at the green and determine the !rough height equivalent” of the waste area(s), and then 
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apply it to the R&R table and adjustments. When rating the area under Bunkers, consider any 
adjustments that might exist in the portion of the waste area(s) that is considered near the 
fairway and/or the green. Waste areas that are not prepared are rated under R&R and/or OB/
ER. 

In het voorbeeld van sheet 15 is de !rough height equivalent” bepaald op 3”. 

10:04:29  From  Eppo : pag. 4. Er worden nu 4 slagen per hole als mogelijkheid aangege-
ven. Dit is op het sheet niet te zien. Hoe gaan we daar mee om? 
Voor de bogey speler kunnen de gegevens van het 4e schot op het formulier worden ingevuld. 
Voor de scratch speler niet. 
Zolang wij geen holes hoeven te raten die langer zijn dan 649 [558] meter is er niks aan de hand. 

09:47:42  From  Pollie van Denderen : je gaat dan niet over midden fairway 
11:16:26  From  Pollie van Denderen : Opnieuw vraag "je gaat dan niet over midden fairway" 
ik bedoel hiermee je eind rechts. Lijkt in de praktijk ook wat je doet, maar de balpositie bij iedere 
slag "moet" bij ratings over midden fairway gaan. 
De lengte van de hole wordt gemeten over het midden van de fairway (blz.19 van de manual). Tij-
dens de rating worden de schoten beoordeeld, zoals die in de praktijk voorkomen. Dat kunnen 
volle schoten, afsnijders of layups zijn. 
Het dogleg/layup voorbeeld van sheet 10 gaat over een vol schot. 

Van: hallo@hallo.nl 
Verzonden: maandag 10 mei 2021 12:44 
In de opgave als huiswerk hebben jullie de green korter gemaakt ivm de sterke afloop. Dat snap 
ik, maar die afloop was nu net de reden voor de HC en de T(teared) correctie. Moeten die correc-
ties dan niet vervallen als je de green kleiner maakt? 
De hele green loopt van achter naar voren af, terwijl het achterste stuk de andere kant afloopt, 
vandaar dat hij op een terp ligt. 
Dus de green begint laag en loopt naar boven op, dat leidt tot Tiered. Op het eind loopt hij weer 
naar beneden, dat stuk telt dus niet mee bij de diameter. 
Van: hallo@hallo.nl 
Verzonden: maandag 10 mei 2021 12:44 
In het verhaal van Robert had hij het over een dog-leg met PP.  
Goniometrisch kloppen de getallen niet, reken dat nog eens goed na. 
Zie  dogleg/layup voorbeeld van sheet 11. 


