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De R&A introduceert dit seizoen 'ready golf' om langzaam spel te bestrijden. Wat is 'ready
golf' en ben jij een 'ready golfer'?
Ready golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst
van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen.
Het is bedoeld voor strokeplay of stableford, niet voor matchplay, en om het spel te versnellen. Een ronde ready golf
gaat enorm veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler die het verst van de
hole ligt.
De R&A heeft vorig jaar een reeks ready golf-adviezen (regels zijn het niet) opgenomen in de Pace of Play Manual
(http://www.randa.org/Pace-of-Play-Manual/Rules/2-Management-Practices/SubRules/5-Ready-Golf), een aantal
oplossingen voor het probleem 'slow play' (langzaam spel). Eerder deze week maakte de R&A bekend dat ready golf

toegepast gaat worden in de eigen wedstrijden, bijvoorbeeld het Brits Amateur (19-24 juni, in het verleden gewonnen
door Rolf Muntz en Reinier Saxton) en in het Ladies’ British Open Amateur Championship (13-17 juni).
Hier volgen een paar voorbeelden van ready golf-adviezen (bekijk verderop ook een video):
Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de
longhitters.
Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat
nog nodig is.
Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je
medepeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft
geputt.

Waarom?
De R&A introduceert ready golf bij de eigen wedstrijden 'als onderdeel van de pogingen om het speltempo te
verbeteren.' 'Ready Golf is een effectieve manier om de tijd van een ronde te verminderen', zegt Duncan Weir, bij de
R&A verantwoordelijk voor golfontwikkeling. 'Uit ons onderzoek blijkt dat golfers meer van de sport zouden genieten
als het minder tijd kost om te spelen. Daarom introduceren we ready golf in de strokeplay-ronden van onze
amateurkampioenschappen, om het tempo en de ervaring voor spelers en toeschouwers te verbeteren.'
In navolging van de R&A gaat de NGF in de nabije toekomst ook ready golf toepassen bij nationale wedstrijden.

Wat is hier nieuw aan?
Veel golfers zullen zich afvragen: 'Wat is hier nieuw aan? Ik speel altijd al ready golf.'
Op veel clubs doen senioren niet langer dan drie uur over 18 holes, anderhalf uur over negen, omdat ze ready golf
spelen. Hetzelfde geldt voor veel vriendengroepjes met ervaren spelers. En teaching pro Gary Davidson zei op
Facebook (bij de video van de R&A over ready golf): 'Absoluut fantastisch idee. Pro's spelen al jaren zo en daarom
kunnen zij veel sneller spelen dan de meeste clubgolfers. Het betekent soms een uur minder over 18 holes.'
Maar lang niet iedere golfer speelt ready golf en zeker niet in clubwedstrijden of open toernooien. Daarom is het
initiatief van de R&A te prijzen. Ready golf zou bij elke wedstrijd en bij elke ronde gestimuleerd moeten worden en dat
is wat de R&A doet: spelers attent maken op eeuwenoude manieren om snelheid in het spel te houden en stimuleren
dat golfers op deze manier spelen.
Waarom is het initiatief te prijzen? De R&A zei het al hierboven: uit onderzoek blijkt dat golfers meer van de sport
zouden genieten als het minder tijd kostte om te spelen. Wij durven te stellen dat iedere golfer ook beter gaat spelen
als een 9-holes ronde anderhalf tot twee uur duurt in plaats van twee-en-een-half tot drie.
Bekijk hier (http://www.randa.org/News/2017/06/The-RandA-to-introduce-Ready-Golf-into-2017-amateurchampionships) of hieronder een video van de R&A waarin wordt uitgelegd wat ready golf inhoudt:

Ready Golf
Geplaatst door The R&A
75.864 weergaven
We are introducing Ready Golf at our 2017 amateur championships as part of our
efforts to improve pace of play. http://bit.ly/2s01b8X
The players at both the Ladies British Open Amateur Championship and The Amateur
Championship will be the first to play Ready Golf at R&A events.
Give Ready Golf a go yourself. Here's a video to help you get started.
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Eerdere berichten over dit onderwerp:
Positieve reacties op regelmodernisering (https://www.golf.nl/nieuws/2017/mrt/1403-reacties-op-voorstelnieuwe-regels-in-2019).
European Tour pakt slow play (een beetje) aan (https://www.golf.nl/nieuws/2016/jan/2101-slow-play).
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Rob Hendrikx • 8 maanden geleden

Ik denk dat ready golf een goede zaak is, maar vier van de vijf genoemde punten doen wij al
tijdens wedstrijden, en we spelen nog steeds 4,5 uur over een 18 holes wedstrijd, dus dat het
zoveel tijdwinst oplevert, geloof ik niet. Je wordt tenslotte ook nog beïnvloed door wat er voor
je in de baan zit.
Sowieso vind ik de hele discussie over slow play gekunsteld. Mensen die maar een uurtje willen
sporten, gaan lekker naar de bowling. Golf vergt tijd. Punt.

△ ▽ • Antwoorden • Delen ›
Eimert > Rob Hendrikx • 8 maanden geleden

Golf vergt tijd, maar er is een verschil tussen 18 holes in drie uur of in 4,5 uur (of langer).
Daar is niks gekunstelds aan die discussie: als een rondje golfen (veel) langer duurt dan
noodzakelijk, dan mag je daar best eens een discussie over voeren. Ik vind 4 uur of
meer voor 18 holes namelijk té veel.
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World Ranking beter dan JL. Meer dan 100
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voor betere spelers en een beter positie op de
kalender van de E tour en dus ook weer …
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DPA46 — Overigens was er in 1997 ook geen

‘exeption’ op regel 6-6b die er nu wel is, dus nu
geen DQ meer maar 2 extra slagen noteren …
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