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Inleiding

- Rating seizoen en corona. 
- Veranderingen in course rating system guide. 
- Bespreken belangrijkste veranderingen. 
- Procedure vandaag bij gebruik Zoom. 
- Vragen tijdens presentatie.



- Roll tabel is uitgebreid met een extreme slope kolom, zodat je geen adjustment 
meer nodig hebt voor extreme slope. 

- Het (E)* adjustment is vervangen door een Firm/Soft adjustment. Voor het 
geval zachte of harde fairways leiden tot minder of meer roll bij de afslag.

Roll (1)



- Tabel en (F)* adjustment alleen bij een vollle afslag toepassen.  
- Schotlengte aanpassen bij Moderate, Significant of Extreme. 
- In dat geval ook de lengte van het approachschot aanpassen.

Roll (2)

+20 +15 +10 0 0 0 -10 -15 -20
Aanpassing	schotlengte



- (2)* adjustment is aangepast. 
- Dit adjustment is schotspecifiek en bekijk je alleen bij de 2e en 3e slag als er 

een volle slag wordt gedaan. 
- Dit doen we niet bij een 4e slag. 

Roll (3)



- Je krijgt hier als tabelwaarde 
een Extreme slope met een 
waarde van 4. 

- Dat betekent maar 0-4 y roll in 
plaats van 15-25 y roll. 

- In dit geval is er ook nog 
sprake van een zachte fairway, 
waardoor je tevens het (F)* 
adjustment moet geven. 

- Je verandert zowel de lengte 
van de eerste slag (met -20 y), 
als van de laatste slag naar de 
green (met +20 y). 

Roll (4)



•

Roll: extreme slope uphill en zachte fairway



- Aanpassing rating procedure.  
- De USGA maakt nu een duidelijk onderscheid tussen waarden voor Forced Lay 

Up en Dogleg, omdat dit twee verschillende concepten zijn, zoals wij eigenlijk 
tijdens een rating al doen. 

- Gebruik nog steeds het +/- 50 y maximum adjustment voor de twee waarden. 
- Je neemt een Dogleg pas mee in je beoordeling, als er een aanpassing van de 

werkelijke (actual) schotlengte van minimaal 10 y is. 
- Voor het verzamelen van de extra informatie beschouwen we een hoek van 

minder dan 20° niet als een dogleg, tenzij er obstacles zijn die een vol schot 
onmogelijk maken.

Dog Leg/Forced Layup



Dog Leg (1)

Pivot

gemeten	lengte	van	de	hole

werkelijke	(actual)	schotlengtes



- De lengte van een hole wordt bepaald 
over het midden van de fairway. (blz.19 manual) 

- De stippen en kruizen (X) worden 
afgemeten over midden fairway. 

- Standard Shot Length (Dames Scratch): 
- 210 y (200+10) + 150 y = 360 y  

- Vol tee schot gaat 10 y voorbij de pivot. 
- Bij pivot van 35° is Actual Shot Length: 

- 210 y + 152 y = 362 y 
- Dogleg correctie (= Change in Playing 

Length) is +2 y. 
- < 10 y wordt niet genoteerd.

Dog Leg (2)

gemeten	lengte	van	de	hole:	200	+	160	=	360	y

werkelijke	(actual)	schotlengtes

standaard	schotlengte	over	midden	fairway

Pivot
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y
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y

Tee

Green
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X



Dog Leg (3)

Gemeten	lengte	van	de	hole:	200	+	160	=	360	yNiet	omcirkelen,	want	het	is	geen	layup

Geen	aanpassing,	want	dogleg	correctie	<	10	y

Standaard:	210	+	150	=	360	y

Door	raters	bepaalde	werkelijke	schotlengtes



Situaties raten onder 2 moeilijkheids factoren (1)



- Het water ligt minder dan 5 y van de rand van de green. 
- De green is voor meer dan helft omzoomd door water.

Situaties raten onder 2 moeilijkheids factoren (2)



Situaties raten onder 2 moeilijkheids factoren (3)



Prepared Waste area: R & R en Bunker rating



Raten onder 2 moeilijkheidsfactoren: Tiered green



Wijzigingen in de rating Guide 



Nieuwe Guide

- De tabellen in de guide zijn lichtblauw gekleurd als ze algemeen 
geldend zijn.  

- Als de tabellen alleen voor heren gelden zijn ze donkerblauw, voor 
dames donkergeel/goudkleurig. 

- Op pagina 45 van de Guide staan de veranderingen sinds de laatste 
uitgave in 2016. 

- In sectie 2 zijn 6 nieuwe definities opgenomen en 2 zijn aangepast.



De belangrijkste veranderingen op een rij (2)

- ROLL: extra kolom erbij voor extreme slope.  
- (E)* is vervangen door (F)*. 

- TOPO: extra kolom erbij om tweeners te voorkomen 
- Minor to Moderate (MM). 

- FWY: de tabellen voor dames en heren zijn algemeen gemaakt 
tot 1 tabel. 

- (O)* is vervallen en nu gekoppeld aan (W)*. 
- Bij GreenTarget en TREES blijft (O)* gehandhaafd.



- GT: in de tabel is de 7de kolom vervallen. 
- R&R: 

- (R)* is ondergebracht bij (M)* 
- (U) deels ondergebracht bij (I)* 

- OB en WATER zijn vervangen door CROSS. en LAT. 
- CROSS.: Crossing Obstacles bestaat uit penalty  areas, ER en OOB. 
- LAT.: Lateral Obstacles bestaat uit penalty areas, ER en OOB. 
- DESERT is opgenomen bij CROSS. en LAT.

De belangrijkste veranderingen op een rij (2)





Opdracht in break out room 



Bogey haalt par-3 niet

- Voor tee schot de volgende zaken raten: 
- Roll 
- Topo 
- Fairway -> (3) adjustment onder R&R 
- Bunkers; greenside bunker als ‘fairway’ bunker 
- Crossing 
- Lateral



66

Hole 1 Rood Dames 163 yards



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

1.Op 66 y voor de vlag ligt een WH die 7 y breed is. 
2.Het gebied voor de green bestaat uit gras op fairway-hoogte, is 19 y breed en 

loopt licht uphill.  
3.De rough naast de fairway is 5,5 cm hoog. 
4.Links daarvan ligt een bunker, 15 y breed, 9 y lang en 5’ diep. 
5.Rechts voor de green zitten wat holtes in de semi-rough. 
6.De green is 30 y breed en 32 y diep. De achterste 5 y van de green lopen 

behoorlijk af.  
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.  
8.Bomen staan links zo’n 25 y van midden fairway en green en ertussen staan 

bijna ondoordringbare bramenstruiken. 
9.De stimp is 8’3”, bij stimpen blijkt dat een significant deel van de green downhill 

een stimpwaarde heeft van ruim 15’ en uphill een stimpwaarde van 5’.



Bespreking Opdracht in break out room 









Omschrijving

Par 3 (163 yds)                     Yds from hole Angle l(lengte b(breedte) CWH(J/N) COOB(J/N) P(%)

Pivot-1

Pivot-2

Pivot-3

                                          Yds from hole Cross(yds) P(%) F/C/O

OOB/ER-1

OOB/ER-2

Waterhazard-1 66 7 100 F

Waterhazard-2

Special-1

Special-2

Generieke hole data Club – Opleidingsdag 10-5-2021         Hole 1



 Vervolg veranderingen in rating Guide



OB/ER & Water > Crossing & Lateral (1)
- Obstacle factors OB/ER & Waterhazard vervangen door Crossing & Lateral. 
- Beoordeling van penalty areas, extreme rough en out of bounds. 
- Een penalty area hoeft geen water te zijn, kan ieder gebied zijn dat als zodanig is 

gemarkeerd. 

- Oud 
- Onder OB/ER beoordeling van: 
- afstand tot OB/ER 
- crossing over OB/ER 

- Nieuw 
- Onder Crossing beoordeling van: 
- crossing over Waterhazard Penalty Area 
- crossing over OB/ER

- Onder Waterhazard beoordeling van: 
- afstand tot Waterhazard 
- crossing over Waterhazard

- Onder Lateral beoordeling van: 
- afstand tot Waterhazard Penalty Area 
- afstand tot OB/ER



OB/ER & Water > Crossing & Lateral (2)



- Wijzigingen in adjustments: 
- (J)*, (Y)* en (A)* vervallen. 
- (C)* nieuw bij Crossing. 
- (K)* nieuw bij Lateral. 
- (P)* stapsgewijs: 25%, 50%, 75% of 100% 

- (C)* +1 
- If the CARRY over a Crossing Obstacle closely borders the front of the green. 

- (K)* +1  
- If the area is not treated as a lateral penalty area and a STROKE and distance 

penalty applies, such as OB or where a ball is likely to be lost in extreme rough. 
Do not use if the rating value is 1 (table value +/- BOUNCE adjustment).

OB/ER & Water > Crossing & Lateral (3)



- (C)* = +1: water vlak voor de green. 
- (P)* = 75%: bal is soms te vinden en te spelen. 
- (2)* = 0: waarden op 1e en laatste schot zijn <5.
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Crossing; voorbeeld dames bogey



- Surround tabel gewijzigd.

- Andere tabelwaarden

Lateral



- (K)* = +1: bal niet te vinden, stroke and 
distance is hier van toepassing.  

- (S)* = +1: afstand water is ±8y van de rand 
bij >½ van de green.
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Lateral; voorbeeld Heren Bogey



- Als er een Crossing Obstacle bestaat, 
maar de tabelwaarde is 0, en er geen 
Lateral Obstacle is op de hole, dan 
wordt de exists van het Crossing 
Obstacle bij Lateral als een 1 
genoteerd (bij TC).

1 1
- Crossing van 25y levert tabelwaarde 0 op.

25

0

25

0

Crossing & Lateral



- USGA Distance Insight Report (102 pagina’s) 
- Conclusie: de schotlengtes die wij gebruiken zijn nog accuraat.

- The data is based on the average taken from over 26 million shots hit 
from golfers from scratch level to a 25 index.

Schotlengtes (1)



Dames Scratch

Dames Bogey

Schotlengtes (2)



Heren Scratch

Heren Bogey

Schotlengtes (3)



- In sommige gevallen is een vol standaard schot net niet lang genoeg om 
midden green te bereiken. In de praktijk zal een speler midden green dan 
soms wel halen en soms niet. In dat soort situaties werken we met het 
Transition Zone concept. 

- Green Target wordt dan gebaseerd op gemiddelde tussen GT voor het korte 
schot en GT voor het lange schot. Zie onderste regel in GT tabel (blz. 25). 

- TZ op een par-4/5 hole is maximaal 20 yards; TZ op een par-3 hole 
maximaal 10 yards. 

- Op het formulier vullen we in dit geval bij Actual shot length de lengte van 
het totale lange schot in; het korte laatste schot vervalt.

250 220 6
250 226

Transition Zone (1)



- Waarde voor Green Target is gebasseerd op 50/50 kans dat het lange schot 
het haalt. Transition Zone Correction toepassen als:  

- Als de TZ lang is wordt de kans dat het lange schot het haalt kleiner. Er zal 
dus vaker sprake zijn van een kort laatste schot. Correctie wordt dan –1.  

- Als de TZ kort is geldt het omgekeerde. Correctie wordt dan +1. 
- Praktisch waarden om te gebruiken:  

-Bij TZ 1-6 yards: correctie +1  
-Bij TZ 7-13 yards: correctie 0 
-Bij TZ 14-20 yards: correctie -1.  

- Voor de overige Obstacle Factors geldt: 
- R&R en Bunkers hangen af van de GT, dus die hoeven niet apart aangepast 

te worden. 
- De waarden voor Topo, Fairway, Crossing, Lateral en Trees zijn afhankelijk 

van het landingsgebied en de schotlengte.

Transition Zone (2)



- Het TZ schot haalt de green: 
- In ≥50% van de gevallen 

-Geen Topo en Fairway. 
-Crossing, Lateral en Trees worden beoordeeld bij laatste (lange) schot. 

- In <50% van de gevallen 
-Gebied 10 yards voor de green beoordelen. 
-TC toepassen indien relevante*) waarde voor Topo, Fairway, Crossing, 
Lateral of Trees. 
-In de praktijk zal dit niet voorkomen, want als het gebied vlak voor de 
green hoge obstacle waarden heeft, dan is een extra lang schot naar de 
green niet waarschijnlijk. 

*) hogere waarde dan bij de overige schoten.

Transition Zone (3)



Fairway rough (1)

- Enkele maaihoogte voor de Rough



- Dubbele maaihoogte voor de Rough < 6y breed (1 à 2 maaibanen)

- Dubbele maaihoogte voor de Rough > 6y breed

Fairway rough (2)



- Bij de handouts sturen wij het document WHS 
Course Rating System 2020 Changes - Imperial.

This 2020 update includes 
revisions considered over the last 
four-year cycle to assist raters in 
the application of the System and 
also to make the Course Rating 
Guides more ‘user friendly’ when 
using it out on the golf course.  

We have not yet determined the 
next update to the System but 
anticipate a 3-4 year cycle. 

COURSE RATING SYSTEM – 2020 CHANGES

Overige wijzigingen



Vragen 


