
Hole 1 Rood Dames 163 y Par 3    Scratch en Bogey-speler 

Invullen op formulier Hole 1 

Sheet 28 
We constateren dat S een par 3 heeft: aankruisen bij Topo.  
B kan de green niet halen en dus gaan we het landingsgebied ter plekke bekijken. 

1. Op 66 y voor de vlag ligt een WH die 7 y breed is. 
Vanaf de tee gaan we de crossing meten: 163 – 66 = 97 + 7 = 104 + 10 = 114. 
Special maken, zie sheet 31. 
Vorig jaar: Waterhazards: crossing 114 y. Nu: invullen bij Cross. 

2. Het gebied voor de green bestaat uit gras op fairway-hoogte, is 19 y breed en 
loopt licht uphill. 
Bogey-speler: Roll: uphill bij minor;  
Actual Shot Lenght: B1 wordt 145 y, B2 18 y. In het nieuwe formulier gaan we de 
minor slope (+1 of -1) niet meer aanpassen, zie sheet 5 van de presentatie.  
Het 2de schot is geen TZ, want bij een teeshot is het maximaal 10 y extra. 
Topo: MA. (Kan tegenwoordig ook MM zijn) 
Geen breedte bij Fairway, maar R&R (3): +2, want de fairway is minder dan 20 y 
breed. 

3. De rough naast de fairway is 5,5 cm hoog. 
R&R: Rough 2,2 inch.  Omdat de Green Target Rating nog niet is ingevuld, wachten 
we af wat de waarde zal worden. 
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4. Links van de fairway ligt een bunker, 15 y breed, 9 y lang en 5’ diep. 
Bunkers: <25 % omcirkelen.  
B omcirkelen, want de greensidebunker geldt voor B1 als een fairway-bunker.  Zodra 
B omcirkeld wordt, verdwijnt bij (N) -1. 
Crossing Bunker voor Scratch? Vorig jaar: nee, de bunker dekt minder dan de helft 
van de green af, maar nu is het een significant deel van de green en (na opdracht 6 
blijkt dat) Green Target is 5 of meer, dus: ja. 
B2 heeft geen Crossing Bunker omdat die naast de bunker op de fairway ligt. 
D +1, is 5’, niet groter dan 5’. 

5. Rechts voor de green zitten wat holtes in de semi-rough. 
R&R: M B1 +1.  

6. De green is 30 y breed en 32 y diep. De achterste 5 y van de green lopen 
behoorlijk af. 
Diepte green wordt 5 y minder, dus 27; diameter 29.  
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7. De green ligt op een terp met aan 3 kanten een afloop van 6’ breed. Onderaan 
de terp is het gras lang en ongelijk.  
Bij R&R was vorig jaar nog: (R) +1 bij Rise en drop meer dan de helft van green. Nu 
wordt dat: (M)* S1+1 en B2+1. (Als het groter is dan 10’ kan het ook +2 worden.) 
Het lange gras onderaan was vorig jaar U +1, maar wordt nu I +1. 

8. Bomen staan links zo’n 25 y van midden fairway en green en ertussen staan 
bijna ondoordringbare bramenstruiken. 
OOB: links 25 y, voor S1, B1 en B2: S: 4, B: 6 (eventueel percentage). Nu wordt het: 
Lat. links 25 voor S1, B1 en B2, (eventueel percentage).  
Voor S1, B1 en B2: K +1 
Trees: Table 1, de bomen links tellen niet mee, want die zijn al beoordeeld als ER. Er 
staat rechts ook een boom. 

9. De stimp is 8’3”. Bij het stimpen blijkt dat een significant deel van de green 
downhill een stimpwaarde heeft van ruim 15’ en uphill een stimpwaarde van 5’. 
Green Surface: stimp: 8’3’’,  
MC omcirkelen (5), nu HC omcirkelen, à 6. >3:1. 
Als de green ook Tiered is (er moeten dan minimaal 2 plateaus zijn), dan zowel bij  
Green Surface als bij Green Target adjustment T gebruiken: +1. 
Vorig jaar moest de helft van de green tiered zijn, nu een significant deel ervan. 

Nu alles is ingevuld blijkt Green Target voor Scratch 6 te zijn, dus wordt de waarde 
van R&R bij rough: 5.  
Voor Bogey blijkt de Green Target 3, dus wordt de waarde van R&R bij rough: 4. 


