Ready Golf of te wel: voor je beurt spelen….
Wat is Ready Golf?
Ready Golf is een verzamelnaam voor verschillende acties die alleen of samen de speelsnelheid
kunnen verbeteren. Ready Golf komt er in veel gevallen op neer dat een speler die niet de eer heeft
(of verder weg ligt) toch als eerste slaat. Ready Golf past dus de speelvolgorde aan maar alleen als
het mogelijk en veilig is voor de speler die klaar is om te spelen. Ready Golf is een aanvulling op de al
bekende richtlijnen om slow play te voorkomen.
Hoe speel je Ready Golf?
Voorbeelden van Ready Golf zijn:





Eerder spelen vanaf de tee of op een andere plek in de baan omdat:
o je medespeler verder slaat en moet wachten tot de spelers voor je buiten bereik zijn;
òf
o je medespeler is nog niet klaar om te spelen (moet nog een handschoen aandoen;
een tee uit de tas pakken etc.); òf
o je medespeler heeft een uitdagend schot en moet nog bedenken wat de
mogelijkheden zijn om de bal te spelen.
Als het kan/veilig is voor de andere spelers, eerst je eigen bal spelen voordat je gaat helpen
met zoeken naar de bal van je medespeler.
Op en rond de green eerder spelen omdat:
o je dichterbij ligt maar van buiten de green gaat chippen of putten met de vlag in de
hole; òf
o je medespeler na een bunkerslag nog steeds verder van de hole ligt maar eerst de
bunker moet harken voor de volgende slag (aanbieden om de bunker te harken mag
natuurlijk ook…); òf
o je een korte put hebt die je meteen kunt uitholen en waarbij je niet op de puttinglijn
van je medespelers ligt of staat; òf
o je medespeler naar de andere kant van de green moet lopen om de bal te kunnen
spelen en heeft daarvoor wat tijd nodig.

Wat is Ready Golf niet?
Ready Golf betekent niet dat je je moet gaan haasten of dat je niet voldoende tijd mag nemen om op
te lijnen of een oefenswing te maken. Ready Golf betekent ook niet dat golfen onveilig wordt voor je
medespelers of andere spelers in de baan. Ready Golf betekent tot slot ook niet dat je onattent moet
of mag worden. Afwijken van de speelvolgorde doe je zoveel mogelijk in overleg met je medespelers.
Ready Golf.. even wennen
Veel spelers zullen wel gewend zijn om Ready Golf te spelen buiten wedstrijden. Voor de meeste
spelers van wedstrijden zal het misschien even wennen zijn dat je tijdens een wedstrijd ineens
verrast wordt doordat de flight achter je eerder speelt dan je gewend bent. Het is niet de bedoeling
om jouw flight daarmee op te jagen. Het is de bedoeling dat de flight achter je zo veel mogelijk
aansluiting bij jouw flight houdt, zonder dat het daardoor onveilig wordt.
Wat kan ik ook al weer doen om Slow Play te voorkomen?
Naast de introductie van Ready Golf wil de Wedstrijdcommissie ook weer even stilstaan bij het
voorkomen van slow play. Misschien is het allemaal weer een beetje weggezakt.

De belangrijkste manieren waarop spelers zelf kunnen bijdragen aan een snellere ronde en het
voorkomen van slow play zijn de volgende:









hou je pre-shot routine kort en voorkom onnodige oefenswings;
speel van de teebox die past bij je handicap;
zorg dat je klaar bent om te spelen als je aan de beurt bent;
bepaal je afstand en je clubkeuze voordat je aan de beurt bent zodat je meteen kunt spelen;
sla bij twijfel een provisionele bal;
doe je best om de bal van je medespeler of tegenstander goed te volgen;
vul je score in op weg naar de volgende tee, niet op de green;
zet je tas, trolley of buggy zo neer dat je de green zo snel mogelijk vrijmaakt voor de
volgende flight.

Op de site van de R&A staat een mooi voorbeeld van hoeveel tijd het kan schelen als spelers zo snel
mogelijk klaar zijn om te spelen en een efficiënte pre-shot routine hebben. Het voorbeeld gaat uit
van vier spelers. Stel dat iedere speler in de flight vijf seconden minder nodig heeft om een bal te
spelen. En stel dat iedere speler 80 slagen nodig heeft voor een ronde (best een mooie ronde..). Dat
zou betekenen dat door vijf seconden winst per speler de flight 80 slagen x 5 seconden x 4 spelers =
26 minuten en 40 seconden sneller zou kunnen spelen…

Tien tips voor een snellere ronde zonder je te haasten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hou je pre-shot routine kort en voorkom onnodige oefenswings;
speel van de teebox die past bij je handicap;
zorg dat je klaar bent om te spelen als je aan de beurt bent;
bepaal je afstand en je clubkeuze voordat je aan de beurt bent zodat je meteen kunt spelen;
sla bij twijfel een provisionele bal;
doe je best om de bal van je medespeler of tegenstander goed te volgen;
als de bal niet binnen twee of drie minuten te vinden is, laat de flight achter je door;
vul je score in op weg naar de volgende tee, niet op de green;
zet je tas, trolley of buggy zo neer dat je de green zo snel mogelijk vrijmaakt voor de
volgende flight; èn
10. speel Ready Golf:
 Op de tee:
 Geen ‘eer’ meer. Wie klaar is en/of minder ver slaat speelt eerst.
 Op de fairway:
 Ben je er klaar voor en is het veilig? Speel!
 Sla jouw bal voordat je helpt met zoeken.
 Op en rond de green:
 Chip of put eerst van buiten de green, ook als je dichterbij ligt.
 Lijn op voordat het je beurt is.
 Maak korte puts meteen af als je niet op iemands lijn ligt.

