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OPLEIDINGEN
Regiocursussen handicapping, baaninrichting en wedstrijdorganisatie
De Commissie Regels, Amateurstatus & Handicaps verzorgt ten behoeve van Leden en
Geassocieerden de Regiocursus handicapping, baaninrichting en wedstrijdorganisatie.
Tijdens de cursus wordt er dieper ingegaan op deze onderwerpen en er is veel mogelijkheid
tot vragen. Elke cursus wordt gegeven door uw Regiocommissaris met een medewerker van
het NGF bureau of Christine Saxton of Robert Hage. Meer informatie kunt u vinden op
onderstaande link.
http://www.ngf.nl/pagina/opleidingen
U kunt zich nog aanmelden voor deze dagen door een mail te sturen aan golf@ngf.nl. Wij
willen u graag op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.
De opleidings- (tevens opfris)dagen zijn op onderstaande data:
Data 2012
9 en 10 november
23 en 24 november
7 en 8 december
7 en 8 december

Locatie
Nieuwegeinse
BurgGolf Zoetermeer
Houtrak
Princenbosch

Regiocommissaris
Nan Lemmens (M) en Robert Hage (NGF-bureau)
Fernand Schul (ZW) en Christine Saxton (NGF-bureau)
Roel Failé (NW) en Christine Saxton (NGF-bureau)
Jopie Collinge-Hoff (ZO) en Robert Hage (NGF-bureau)

In de regio Zuid en Noordoost hebben de cursussen in oktober jl. plaatsgevonden. De
deelnemers waren enthousiast over de besproken onderwerpen, de getoonde presentaties en
de gevoerde discussies.
Wegwijsboekjes
De NGF zal aan elke deelnemer aan de Regionale opleidingen, die worden gehouden in de
maanden oktober en december Wegwijsboekjes overhandigen. Deze boekjes zijn speciaal
ontwikkeld voor deze cursus. De benamingen van de boekjes zijn:
- Wegwijs in handicapping
- Wegwijs in baaninrichting en Plaatselijke Regels
- Wegwijs in het organiseren van wedstrijden
Deze boekjes komen ook digitaal op de website. http://www.ngf.nl/pagina/ngf-vademecum/.
Data cursussen 2013
Onderstaande data voor 2013 zijn onder voorbehoud.
Regelcommissaris 1
 15 en 16 maart, examen 6 april
 20 en 21 september, examen 12 oktober
Regelcommissaris 2
 15-17 november, examen 7 december
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GOLFREGELS
Waterhindernis palen als losse obstakels
Als een waterhindernis is gemarkeerd met losse gele of rode palen, dan adviseren wij u om
deze palen niet tot vast obstakel te verklaren. Spelers hebben dan de mogelijkheid om een
paal weg te halen, indien deze hen bij hun slag hindert.
Markeringen
Recent zijn wij geattendeerd op de mogelijkheid om de waterhindernis te markeren met rode
of gele kwastjes. De spelers heeft bij zijn slag dan geen last van de markering. U kunt deze
wijze van markeren hanteren naast enkele palen die de status van de waterhindernis
aangeven. Raadpleeg hiervoor volgende site: www.plifix.com.
Decisionapp
De R&A heeft een Decisionapp op de markt gebracht die het voor u als commissie
gemakkelijker maakt om antwoord op bepaalde regelvragen in de Decisions te vinden.
De ‘Decisions on the Rules of Golf’ app is te verkrijgen voor ongeveer 11 euro.
Afstandsmeters
Er worden de laatste tijd veel vragen gesteld over het gebruik van afstandsmeters. De NGF
volgt het beleid van de R&A en zal deze niet toestaan voor nationale en NGF-wedstrijden,
inclusief de competitie.
Hoewel niet aanbevolen door de NGF, kan een club het gebruik van afstandsmeters toestaan
middels een Plaatselijke Regel (noot onder R14-3).
Zonder Plaatselijke Regel die afstandsmeters toestaat, is er geen sprake van Qualifying
Condities, maar is een score van een Qualifying Kaart onder die omstandigheden gespeeld
wel toelaatbaar voor handicapping. Zie Decision 4.1.2 in het EGA Handicap System.
Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage bij dit CRAS&H-bulletin.
HANDICAPPING
Qualifying Kaarten uit het buitenland
Wij krijgen regelmatig de vraag voorgelegd of buitenlandse kaarten buiten wedstrijdverband
als Qualifying Score mogen worden aangemerkt. De EGA heeft besloten deze scores niet als
Qualifying Score te accepteren. De reden van deze beslissing is dat het voor de speler en
Handicapcommissie niet te achterhalen is of op de betreffende buitenlandse baan sprake is
geweest van Qualifying Condities. De praktijk voor Qualifying Kaarten, extra day scores, is
per land geheel verschillend en lokaal vastgesteld.
In Nederland vormen voor een speler en een Handicapcommissie de gele sticker op de
Qualifying Kaart en de registratie ervan het bewijs dat sprake is geweest van Qualifying
Condities op de betreffende baan.
Eisen gesteld aan Qualifying Kaarten
Wij ontvangen van clubs bericht dan zij Q-Kaarten van andere banen ontvangen die geen
gele sticker met registratienummer bevatten. Als er geen gele sticker met registratienummer
op een Q-Kaart staat, dan mag de commissie deze kaart niet accepteren voor
handicapdoeleinden (zie bepaling 3.8.5 EGA Handicap System).
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TABELLEN EN SCOREKAARTEN
Ratings en tabellen
De NGF heeft op de verschijningdatum van het bulletin op basis van de periodieke ratings
(bezoek ratingteam) voor 37 banen een rating voor zowel dames als heren vastgesteld. Naar
aanleiding van de bezoeken van Willem Vork zijn op basis van de extra verzamelde
informatie voor 53 banen de ratings voor zowel dames als heren van alle kleuren tees
vastgesteld. Totaal hebben nu ruim 90 banen voor verschillende kleuren tees een rating voor
zowel dames als heren ontvangen.
Bij de toezending van de ratingresultaten van alle kleuren tees voor zowel dames als heren
(m.u.v. wit) zullen alle tabellen lopen tot Clubhandicap 54.
Voorbeeld scorekaarten met kleuren tees
Op ons verzoek heeft een aantal clubs conceptscorekaarten voor ratings van zowel dames als
heren van verschillende kleuren tees aan ons gezonden. Op onze site treft u hiervan op
bijgaande link http://www.ngf.nl/pagina/voorbeeld-scorekaart/ een voorbeeld aan.
De NGF beveelt aan om de Course en Slope Rating van de diverse kleuren tees op de
scorekaart te vermelden. Deze informatie helpt zowel de speler als de Handicapcommissie
van een speler bij het vaststellen van het aantal handicapslagen als deze op een andere baan
dan de Home Club heeft gespeeld. Zij kunnen de score dan makkelijker en sneller verwerken.
JAARLIJKSE HERZIENING
Naar aanleiding van een aantal ingekomen vragen geven wij graag een toelichting op
bepalingen over de Jaarlijkse Herziening.
 Wanneer een speler minder dan 8 scores in 2012 heeft ingeleverd, mogen er kaarten
worden gebruikt uit 2011. Dit mogen ook 1 of meer No Returns zijn.
 Wanneer een speler 4 scores in 2012 en 3 scores in 2011 heeft ingeleverd, dan mag de
Handicapcommissie niet ook nog scores uit 2010 gebruiken (bepaling 2.2 Appendix C
EGA Handicap System).
 Wanneer er bij de 8 scores voor de Jaarlijkse Herziening ook 9-holeskaarten zitten uit
2011, dan moet daar ook de aanpassing plaatsvinden bij minder dan 18 Stablefordpunten
(bijv. 2 x 16 punten).
 In bepaling 3.5 staat een aanvulling voor spelers die een indicatie van een te lage handicap
hebben en daarom voor een verhoging in aanmerking zouden komen. Deze uitzondering
in bepaling 3.5.1. houdt in dat deze spelers niet voor verhoging in aanmerking komen als
hun eindhandicap (handicap aan het einde van het jaar) lager is dan hun beginhandicap
(handicap aan het begin van het jaar).
Wij verzoeken Handicapcommissies van de clubs om aan spelers die wisselen van Home
Club zowel het handicapoverzicht van 2011 als 2012 mee te geven inclusief de Jaarlijkse
Herziening 2012.
Actieve handicap
Veel clubs maken hun spelers er in de maanden september of oktober op attent dat zij nog
niet voldoende kaarten hebben ingeleverd om een actieve handicap in 2013 te ontvangen.
Clubleden stellen het op prijs als u hen hierop attent maakt.
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Par-3 banen
Er is steeds meer vraag naar het geven van de NGF-Golfbaanpermissie en een EGA
Clubhandicap op Par-3 banen. De NGF kan dispensatie verlenen voor golfbanen die de NGFGolfbaanpermissie afgeven en niet aan “handicapping conditions” voldoen onder de
volgende voorwaarden:
1. De baan moet aangelegd zijn als golfbaan. Dat houdt in dat alle standaardelementen die
bij de rating van de baan een rol spelen en die het spel beïnvloeden in belangrijke mate
aanwezig zijn, zoals hindernissen, oneven liggingen, kort en minder kort gemaaid gras,
bomen en struiken, afslagplaatsen en greens.
NB Er is geen bezwaar tegen kunststof afslagmatten.
2. De minimale lengte van de baan is 1.375 meter voor 18 holes of 700 meter voor 9 holes.
3. Alleen indien een baan die thans een C- of D-Lidmaatschap heeft niet aan deze eisen
voldoet, kan de NGF afwijken van deze norm, als overtuigend kan worden aangetoond
dat de essentie van het golfspel tot zijn recht kan komen.
4. Deze regeling is tot stand gekomen vooruitlopend op een beslissing van de EGA over de
mogelijkheid van het vaststellen van een officiële CR en SR voor short courses (Par-3
banen) en daaraan mogelijk gekoppeld het behalen van een EGA Handicap op short
courses (Par-3 banen).
Deze voorwaarden staan in het Reglement Clubhandicap 54.
Berekening van clubhandicap differential over 9 holes
Wij ontvangen regelmatig vragen over wat de berekening is van de clubhandicap differential
over 9 holes. Onderstaand treft u daarom een voorbeeldberekening aan voor 9 holes vanaf
de rode tee voor de dames.

• De Slope Rating is 129, de Course Rating is 70.1 en de Par is 36. Deze waarden gelden voor
2x de 9-holes baan. Dat kan een 9-holes baan zijn of de eerste dan wel de tweede 9 holes
van een 18-holes baan.

• De Playing Handicap over de 18 holes (= 2 x de 9 holes) bij Exact Handicap 36.0 is:
36.0 x 129/113 + (70.1 - 72) = 36.0 x 1.14 - 1,9 = 41.1 - 1,9 = 39,2 => 39

• de clubhandicap differential = 39 - 36 = 3
• de club playing handicap voor een 9-holesronde =
(clubhandicap + clubhandicap differential)/2.

• voor clubhandicap 37 is de club playing handicap: (37 + 3)/2 = 40 : 2 = 20
• voor clubhandicap 38 is de club playing handicap: (38 + 3)/2 = 41 : 2 = 20.5 => 21
DE BETEKENIS EN PLAATS VAN CBA IN HET EGA HANDICAP SYSTEM
De essentie van handicapping
In het hoofdstuk System Overview van het EGA Handicap System worden de basisprincipes
van het handicapsysteem en hun samenhang behandeld.
De essentie van handicapping is dat de vaardigheid van een speler wordt vastgesteld, en in
de tijd onderhouden, op basis van zijn prestaties uitgedrukt in scores. Het grote probleem
daarbij is dat de meeste spelers maar heel weinig scores inleveren. Actieve wedstrijdspelers
leveren wel 10 of meer kaarten in maar die groep is klein en de grote actieve meerderheid
komt niet verder dan 4 of 5 kaarten. De geringe gegevens over de prestaties van de speler
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moeten daarom zo goed mogelijk ontdaan worden van verstorende variaties om, gegeven de
natuurlijke spreiding van scores, nog een enigszins betrouwbare handicap te berekenen.
In de eerste plaats is de ene baan moeilijker dan de andere. De Course en Slope Rating is een
objectieve manier om de scores naar moeilijkheidsgraad te normeren. Verder kan het
voorkomen dat op een bepaalde dag de omstandigheden op een baan zodanig afwijken van
normaal, dat de prestaties van het hele veld daardoor in positieve of negatieve zin beïnvloed
worden. De CBA-methodiek is ontworpen om die effecten te neutraliseren.
Als alle spelers minstens 20 betrouwbare scores per jaar zouden inleveren, konden die met
enige sortering zonder correcties herleid worden tot een juiste handicap. De variaties zouden
door het grote aantal tegen elkaar wegvallen.
Course en Slope Rating
Verschil in ontwerp en ligging van een golfbaan (o.a. landinwaarts of aan zee) ten opzichte
van andere golfbanen leidt ertoe dat de ene baan moeilijker is dan een andere. Playing
Handicaps van spelers moeten daaraan worden aangepast om middels de handicaps van
spelers scores op verschillende banen onderling vergelijkbaar te maken. Voor het vaststellen
van de moeilijkheidsgraad van een golfbaan onder normale omstandigheden voor de scratch
en bogey speler wordt de Course en Slope Rating van een golfbaan voor iedere tee
vastgesteld.
De Course en Slope Rating moeten een weergave zijn van de normale speelcondities in het
seizoen(en) wanneer de meeste rondes worden gespeeld.
Computed Buffer Adjustment CBA
Echter, soms worden rondes gespeeld terwijl de weers- en of de baanomstandigheden niet
normaal zijn (zoals ten tijde van de Course Rating van de baan). Dit zal zichtbaar zijn in de
resultaten van de spelers. CBA vergelijkt de werkelijke resultaten met wat er van het totaal
van de deelnemers in het veld statische verwacht had mogen worden onder normale
omstandigheden. Als er significante afwijkingen bestaan, corrigeert CBA voor die
omstandigheden zodat de handicaps niet onnodig verstoord worden.
De statische verwachting onder normale omstandigheden wordt berekend aan de hand van
het aantal deelnemers en hun handicaps. Het zal duidelijk zijn dat het voor een goede
werking van CBA noodzakelijk is dat de handicaps van de spelers ten naaste bij goed zijn.
Daarom is het van het grootste belang dat de Jaarlijkse Herziening elk jaar strikt wordt
uitgevoerd.
Hieronder volgen twee voorbeelden die de reden van compensatie verduidelijken.
Voorbeeld 1
Op een golfbaan werd de rough naast de fairway ten tijde van de Course Rating gemaaid op 5
cm hoogte. De club besluit twee jaar later de baan uitdagender te maken en de rough naast
de fairway wordt op 10 cm gemaaid. De baan wordt hierdoor aanzienlijk moeilijker. In de
Course en Slope Rating en het aantal handicapslagen dat een speler ontvangt, is deze
wijziging niet verdisconteerd. De spelers zouden hierdoor te weinig handicapslagen kunnen
ontvangen ten opzichte van de normale speelcondities.
De CBA zal hier tijdens Qualifying Wedstrijden een compensatie geven, zodat dit tekort aan
handicapslag(en) zal worden verdisconteerd.
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Voorbeeld 2
Als gevolg van flinke regenval tijdens een wedstrijd is de baan veel trager dan normaal. De
harde wind maakt het voor de deelnemers nog moeilijker. De ballen rollen door de natte
baan niet alleen minder ver op de fairways, maar ook langzamer op de greens. De scores van
de deelnemers zijn door deze omstandigheden minder goed dan tijdens de normale
speelcondities tijdens het seizoen. De CBA zal deze afwijking in de baan- en
weersomstandigheden verdisconteren, zodat de handicaps van de spelers niet onnodig
worden beïnvloed.
Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van het bulletin kunt u contact opnemen met
Robert Hage (hage@ngf.nl) of Christine Saxton (christine@ngf.nl) of telefoon 030 – 242 63
72.
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