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vijf, dan is er op drukke dagen meer ruimte voor andere spelers. 
En voor golfers die zweren bij langzaam spel – een minderheid 
– is er altijd wel een moment van de dag dat ze in hun eigen 
tempo kunnen spelen.

Wat een baan kan doen

•  Maak de carry van tee tot fairway niet te lang en houd de 
hoogte van de rough in toom zodat spelers snel hun bal 
kunnen vinden. Verbreed de semirough zodat ietwat scheve 
ballen niet te snel de rough in rollen. Verwijder blad tussen de 
bomen op plaatsen waar veel ballen eindigen.

•  Goede bewegwijzering zorgt ervoor dat golfers meteen de 
goede kant oplopen. Duidelijke afstandsmarkeringen leiden 
ook tot sneller spel.

•  Zorg voor genoeg tijd tussen de starttijden; bij te korte inter-
vallen loopt het vast. Als je om de tien minuten start in plaats 
van om de acht, dan kun je aanvankelijk minder mensen kwijt 
in de baan maar golfers komen eerder en blijer binnen.

•  Zorg ervoor dat spelers op tijd starten.

•  Denk goed na over het aantal spelers per starttijd. Vierballen 
houden het spel snel op, drieballen in veel mindere mate. 
Twee- en drieballen door elkaar heen leiden tot files.

•  Laat weten wat van spelers verwacht wordt (bijvoorbeeld 9 
holes in 2 uur, 18 holes in 4,5 uur). Of geef op de scorekaart 
richttijden (bijvoorbeeld 10 minuten voor de par 4 1ste, 8 
minuten voor de par 3 2de en 12 minuten voor de par 5 3de).

•  Het is belangrijk dat er veel tees zijn op een hole zodat 
spelers een afslagplaats kunnen kiezen die past bij hun 
vaardigheid of slagafstand. Investeer in tees voor spelers van 

R eady Golf begon in 2017 als een wereld-
wijde campagne om vlot golf aan te 
moedigen. Sinds 1 januari is het meer 

dan een vriendelijk advies van de regelinstanties 
R&A en USGA; Ready Golf is ook opgenomen 
in de nieuwe regels. Die hebben immers twee 
doelen: eenvoudiger én vlotter spel. In Regel 5 
bijvoorbeeld staat: Speel ready golf bij strokeplay, 
op een veilige en verantwoorde wijze. Bij matchplay 
mogen jij en je tegenstander afspreken dat een van 
jullie voor zijn beurt zal spelen om tijd te besparen. 
Ready Golf is vorig jaar al door veel Nederlandse 
golfclubs omarmd maar banen richten zich hierbij 
vooral op de golfers; de spelers worden geacht 
de Ready Golf-principes te volgen (slaan zodra 
het veilig is, spelen van de tee die bij spelniveau 
past, uitholen als je dichtbij de hole ligt, etc.). Het 
is belangrijk dat spelers vlot leren spelen maar 
slow play wordt niet alleen door hen veroorzaakt. 
In veel gevallen zijn het de banen die langzaam 
spel in de hand werken, bijvoorbeeld door de 
baaninrichting of het starttijdenmanagement. 
Ready Golf bestaat daarom ook uit aanbevelingen 
voor banen en clubs. Wie blije klanten wil, gaat 
de baan op basis van deze Ready Golf-principes 
beheren want in golf is er niets zo ergerlijk als 
langzaam spel. Bovendien: als een 9-holesronde 
twee uur duurt in plaats van drie, als de wedstrijd 
van de businessclub vier uur duurt in plaats van 

Als golfbaan wil je golfers de ruimte geven en blij van de baan zien komen. Tegelijkertijd wil je de baan zo 

efficiënt mogelijk bezetten. Ready Golf is de oplossing. 

Breng vaart in de baan

TEKST Chris Veldkamp

 Pace of Play

De Golfbaan

Voor meer informatie zie het NGF-Informatieplein 
en de handleiding van de R&A staat op www.randa.org

Pas de baaninrichting aan bij moeilijke weersomstandigheden.

Zorg voor duidelijke bordjes die spelers helpen de 
juiste route te nemen op de golfbaan. 

Zorg dat de locatie van de afslagplaats niet te 
moeilijk is. 

Het zoeken naar ballen in hoog gras leidt 
tot langzaam spel en frustratie

Snellere greens zijn moeilijker voor 
de gemiddelde golfer. 

Plaats de hole niet te moeilijk op de green.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

pinposities

NIVEAU VAN DE GOLFER

GREEN-SNELHEID

HOOGTE VAN DE ROUGH

POSITIES AFSLAGPLAATS

BEWEGWIJZERING

Houd bij de baaninrichting rekening met het niveau van de spelers. 
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Management Praktijken

Voor meer informatie zie het NGF-Informatieplein 
en de handleiding van de R&A staat op www.randa.org

Adviseer golfers over de doorlooptijd van 9 of 18 holes. 
Promoot Ready Golf alleen bij 
strokeplay-spelvormen. 

Promoot korte en snellere 
spelvormen zoals 9 holes, 
matchplay of Stableford. 

DOORLOOPTIJD

STARTTIJDEN

PROMOOT READY GOLF

ANDERE SPELVORMEN

Starttijden te kort op elkaar zorgen voor extra oponthoud in de baan.  
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alle niveaus, dus ook in oranje afslagplaatsen voor beginners, 
jeugd en ouderen. 

•  Probeer golfers te overtuigen te starten van de kleur tee die 
het beste bij hun spel past.

•  De snelheid van de greens en de pinposities hebben een grote 
invloed op de snelheid van het spel.

•  Een vriendelijke, beleefde en goed opgeleide marshal kan 
wonderen verrichten.

•  Neem Ready Golf op in het baanreglement en zorg voor goede 
communicatie.

•  Zet Ready Golf-filmpjes op de clubsite voor meer bekendheid 
met het begrip. Video’s zijn te vinden op golf.nl/readygolf.

•  Op ngfinformatieplein.nl staat een poster waarop de belang-
rijkste Ready Golf-principes voor golfers zijn uitgebeeld. 
Plaats de poster op de site en hang hem op in het clubhuis.

•  Leg leden en gasten uit dat Ready Golf niet betekent dat men 
zich moet haasten. Met Ready Golf heb je nog voldoende tijd 
om een slag zorgvuldig voor te bereiden. 

•  Experimenteer om snelle en langzame klanten te plezieren. 
Verdeel de dag bijvoorbeeld in starttijden waarbij een 9-holes-

ronde 2,5 uur mag duren en Ready Golf- 
starttijden waarbij een ronde 2 uur moet duren. 

Wat een wedstrijdorganisator kan doen

•  Neem Ready Golf op in het wedstrijdreglement 
en zorg voor goede communicatie.

•  Kies de tee die bij het spelniveau van de deel-
nemers past. Doen er veel hoog-handicappers 
mee? Laat de mannen dan van rood spelen. 

•  Kies af en toe voor een vlottere spelvorm, zoals 
een greensome. Strokeplay is de langzaamste 
spelvorm, stableford gaat sneller.

•  Zorg voor genoeg tijd tussen de starttijden (zie 
Wat een baan kan doen).

•  Leer golfers vlot spel met speciale Ready 
Golf-wedstrijden waarbij de principes vooraf 
en in de baan worden uitgelegd. 

Op de site van de R&A (randa.org) zijn in de sectie 
Pace of Play nog veel meer concrete tips te vinden.●
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“Ons baanonderhoud is erop 
gericht de doorloopsnelheid 

te bevorderen. Een baan- 
inrichting en maaibeleid 

waardoor je bal minder snel 
zoekraakt in de (semi)rough, 

werkt daar goed in mee” 
Voorzitter Jan Geertsma 

op de site van Leeuwarder GC De Groene Ster

Banen en clubs kunnen zorgen voor een snelle doorstroming met slimme maatregelen.

Meer informatie? Stuur een mail naar robert.hage@ngf.nl


