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GOLFREGELS
Golfregelexamen
Vanaf 1 april 2013 zullen de nieuwe examens van start gaan. De vragen zullen voorzien zijn
van illustraties om duidelijkheid en herkenbaarheid te creëren. Op 5 maart a.s. zullen alle
clubs een brief ontvangen, waarin de website en de inlogcodes zijn beschreven om examens
te kunnen genereren.
De etiquettevragen zijn een belangrijk onderdeel van het examen. Er zijn 10 etiquettevragen,
19 vragen over de golfregels en 1 Stablefordvraag. Hiermee bestaat het nieuwe examen uit 30
vragen in totaal.
Het examen zal voorzien zijn van illustraties van diverse relevante regelsituaties, waarover de
golfer vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven. Het
examen krijgt daarmee een betere aansluiting op het al bestaande boek ‘Golfregels voor
startende golfers’ en het nieuwe boek ‘Oefenvragen voor het Golfregelexamen’.
De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De golfer slaagt als hij/zij ten minste 23 van de
30 vragen goed beantwoordt. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van
het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal.
Als een golfer voor het examen is geslaagd, dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. Het
Golfregelexamen mag worden gedaan vóórdat men de Golfbaanpermissie heeft gehaald en
moet worden gedaan voordat de golfer een handicap haalt. Na het behalen van het examen
ontvangt de golfer het Golfregelexamenbewijs. Clubs kunnen deze bewijzen via hun zakelijke
login bij www.golfboeken.nl/B2B gratis bestellen.
Belangrijk voor de NGF-clubs
Een belangrijke verandering is de digitalisering van het examen. De examens kunnen
geprojecteerd worden via een beamer, waardoor het examen ‘klassikaal’ via een
projectiescherm afgenomen kan worden. Dit kan via een pdf of via de website zelf. Het
nakijkformulier zal met het examen gegenereerd worden samen met het antwoordformulier.
Deze formulieren kunnen geprint worden en het antwoordformulier kan gekopieerd worden
en aan de kandidaten worden gegeven. Het projecteren van de examens is gemakkelijk en
efficiënt. Wanneer de examens geprint worden, moet dat wel in kleur, aangezien de
illustraties de vragen weergeven.
Vanaf 1 april 2013 kan het nieuwe examen worden gebruikt. U hebt de keuze om gedurende
2013 het ‘oude’ examen te blijven gebruiken. Mocht de club ervoor kiezen om het oude
examen te handhaven, dan adviseren wij u dit goed te communiceren met de kandidaten. De
kandidaat kan niet zelf kiezen welk examen hij liever doet. De club bepaalt welk examen er
wordt afgenomen. Vanaf 1 januari 2014 mag alleen nog het nieuwe examen gebruikt worden.
In de loop van 2013 zal een aantal versies verkrijgbaar zijn in het Engels en het Duits. Voor de
jeugd tot 14 jaar blijft de huidige manier van toetsen ongewijzigd.
Oefenvragenboek voor het Golfregelexamen
Sinds 1 februari is het nieuwe ‘Oefenvragenboek voor het Golfregelexamen’ beschikbaar. Dit
boek is te bestellen via www.golfboeken.nl. De verkoopprijs van het oefenvragenboek is
㈡ 17,50. Clubs, shops, baanexploitanten en golfprofessionals kunnen via hun zakelijke login
bij www.golfboeken.nl/B2B bestellen en de gebruikelijke 40% korting krijgen.
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Een nieuw onderdeel in het oefenvragenboek zijn de verwijzingen bij de antwoorden naar het
desbetreffende onderwerp in het theorieboek ‘Golfregels voor startende golfers’. De golfer
kan naast het goede antwoord ook de pagina terugvinden die verwijst naar de desbetreffende
regels in het theorieboek. Hiermee sluiten het theorieboek en het oefenvragenboek volledig
op elkaar aan.
Online oefenen
Op 1 april 2013 volgt een website waarmee golfers de nieuwe examenvragen kunnen oefenen.
Deze website is www.ngfgolfregelexamen.nl en zal ook via www.ngf.nl bereikbaar zijn. De
database sluit perfect aan bij het nieuwe Golfregelexamen en wordt ook voorzien van
illustraties.
Golfers kunnen blijven oefenen met het bestaande oefenprogramma, dat beschikbaar is via
www.ngf.nl en waarin de golfregelvragen o.b.v. het oude examen zijn opgenomen.
Afstandmeters
Er worden de laatste tijd veelvuldig vragen gesteld over het gebruik van afstandmeters.
De NGF heeft besloten voor NGF-wedstrijden (inclusief NGF Competitie) in 2013 het gebruik
van afstandmeters niet toe te staan.
Anchoring per 1 januari 2016 mogelijk niet meer toegestaan
Eind november 2012 hebben de R&A en de USGA een regelwijziging voorgesteld die inhoudt
het verbod op het doen van zogenaamde ‘anchored’ strokes. Dit betekent dat een speler niet
opzettelijk de club of een hand waarmee hij zijn club vasthoudt (gripping hand) tegen zijn
lichaam mag houden, tenzij hij de club of gripping hand tegen een hand of zijn voorarm
houdt.
De R&A heeft op haar site aan de hand van een toelichting, ondersteund door afbeeldingen,
duidelijk gemaakt wat onder anchoring moet worden verstaan (zie
http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Anchoring/Anchoring-Guidelines.aspx)
Op deze site vindt u onder anchoring ook de meest gestelde vragen over dit onderwerp.
OPLEIDINGEN
Onderstaand schema geeft informatie omtrent de opleidingen die de Commissie Regels,
Amateurstatus & Handicaps verzorgt ten behoeve van Leden en Geassocieerden.
Data cursussen 2013
Regelcommissaris 1:
 15 en 16 maart, examen 6 april
 20 en 21 september, examen 12 oktober
Regelcommissaris 2:
 15 en 17 november, examen 7 december
Regionale cursussen:
twee cursussen in het najaar, data volgen
Cursus Regelcommissaris 1
Voor leden van Regel- en Wedstrijdcommissies wordt jaarlijks de cursus Regelcommissaris 1
gehouden. Dit is een aaneengesloten tweedaagse cursus (vrijdag en zaterdag), welke tot doel
heeft de kennis van de golfregels van de leden van Regelcommissies en
Wedstrijdcommissies te vergroten, en het geven en verzorgen van regelavonden voor de
beginnende golfer. De commissie hoopt dat dit bij de clubs zal leiden tot een beter verloop
van wedstrijden en verbeterde instructie op het gebied van de golfregels, waardoor de
belangstelling voor de golfregels bij de leden hopelijk ook zal toenemen.
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Tijdens de cursus worden alle golfregels uitvoerig besproken en toegelicht met behulp van
moderne media. Verder wordt aandacht besteed aan hanteren van het Regel- en
Decisionboek en inrichting van de baan (local rules en markeringen). De docenten
demonstreren tijdens een praktijkmiddag aan de deelnemers de wijze waarop regelsituaties
in de baan kunnen worden opgelost. Tevens wordt het NGF-cursusmateriaal
gedemonstreerd dat gebruikt kan worden om de beginnende golfer op te leiden.
De cursus wordt afgerond met een verplicht examen.
Kosten van de cursus bedragen: ㈡ 285,- (inclusief lunches, overnachting en diner en examen)
of ㈡ 195,- (uitsluitend lunches en examen).
Cursus Regelcommissaris 2 (Clubreferee)
Deze driedaagse opleiding (aaneengesloten vrijdag, zaterdag en zondag) is een vervolg op de
cursus Regelcommissaris 1. De deelnemers aan de opleiding ontvangen richtlijnen over alle
aspecten die voor het leiden een wedstrijd van belang zijn. Onderwerpen als taken van de
commissie en de referee, baaninrichting en baaninspectie, het opstellen van plaatselijke
regels, het wedstrijdreglement, het formuleren van commissiebeslissingen, technieken bij het
geven van een Ruling komen uitgebreid aan de orde, ook tijdens twee praktijkmiddagen in de
baan. Doel van de cursus is dat de deelnemers na afloop van de cursus als referee op hun
club kunnen optreden. Daarnaast is het streven dat zij de Regel- en Wedstrijdcommissie als
deskundige op het gebied van regels en wedstrijden goed advies kunnen geven en in hun
club als vraagbaak voor de leden op het gebied van de golfregels kunnen functioneren.
De opleiding wordt afgerond met een verplicht examen.
Kosten van de cursus bedragen: ㈡ 225,- (inclusief lunches en examen) of ㈡ 395,- (inclusief
lunches, 2 overnachtingen, diner en examen) of ㈡ 480,- (inclusief lunches, 3 overnachtingen,
diner en examen).
U kunt zich nog aanmelden voor deze dagen door een mail te sturen aan christine@ngf.nl.
Wij willen u graag op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.
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. Meer informatie kunt u
vinden op 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
8 en 9 maart

Locatie
Regiocommissaris
Princenbosch Fernand Schul (ZW) en Robert Hage (NGF-Federatiebureau)

In vijf regio’s, Zuidoost Nederland, Midden-Nederland, Noord, Noordoost Nederland en
Zuidwest Nederland (Zuid-Holland), hebben de cursussen in oktober, november, december
en februari jl. plaatsgevonden. De deelnemers waren enthousiast over de besproken
onderwerpen, de getoonde presentaties en de gevoerde discussies. In het najaar zullen nog
twee van deze cursussen worden gegeven.
Wegwijsboekjes
De NGF zal aan elke deelnemer aan de bovengenoemde Regionale opleidingen,
Wegwijsboekjes overhandigen. Deze boekjes zijn ontstaat uit de Vademecums die op de
NGF-site stonden. De benamingen van de boekjes zijn:
- Wegwijs in handicapping
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- Wegwijs in baaninrichting en Plaatselijke Regels
- Wegwijs in het organiseren van wedstrijden
Deze boekjes zijn ook digitaal beschikbaar via http://www.ngf.nl/pagina/ngf-vademecum/.
Cursus Golfregels voor Golfprofessionals
Op 21 januari jl. vond er een cursus golfregels plaats voor golfprofessionals.
HANDICAPPING
EGA Clubhandicap 54
Wie mag het regelexamen afnemen?
Er wordt de NGF regelmatig gevraagd welke personen het Golfegelexamen mogen afnemen.
In Definitie 1.4 van het Reglement Clubhandicap 54 staat het volgende:
‘Examinator’: Een examinator is een persoon uit de Regel- en Handicapcommissie die het
Golfregelexamen afneemt. Hij is bij voorkeur geslaagd voor het examen van de cursus
Regelcommissaris 1.
De bedoeling van deze definitie is dat een examinator tijdens en na afloop van het examen in
staat is om uitleg te geven aan de kandidaten over de inhoud van de examenvragen.
Wij vragen de clubs vriendelijk erop toe te zien dat een examinator aan de definitie voldoet
om de kwaliteit van het Golfregelexamen te kunnen waarborgen.
Informatie over handicapping
Op de NGF-site zal een update worden geplaatst van de meest gestelde vragen over
verschillende onderwerpen. De volgende documenten zullen in maart worden gepubliceerd:
- vragen over EGA Handicap Systeem 2012-2015
- informatie over CBA
- vragen over de Jaarlijkse Herziening
- Clubhandicap 54
- multiple tees
Zie http://www.ngf.nl/pagina/cras-h/.
NGF-COMMISSIES
Ellen Crabbendam toegetreden tot CRAS&H
Ellen Crabbendam is toegetreden als lid van de Commissie Regels, Amateurstatus &
Handicaps. Ellen is lid van de Heemskerkse en treedt al jaren op als referee tijdens NGFwedstrijden.
Jopie Collinge neemt afscheid als regiocommissaris CRAS&H
Jopie Collinge heeft eind 2012 afscheid genomen als Regiocommissaris CRAS&H in de regio
Zuid-Nederland (Brabant). De NGF is haar zeer erkentelijk voor de jarenlange deskundige en
enthousiaste begeleiding en ondersteuning van nieuwe en bestaande clubs op het gebied van
regels en handicapping.
Milou Wolters en Ellen Crabbendam geslaagd voor examen R&A Referees School
Milou Wolters en Ellen Crabbendam hebben in februari in St. Andrews deelgenomen aan de
Refereeschool. Zij zijn beiden met zeer goed resultaat geslaagd voor het examen Refereeing
and the Rules of Golf.
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 030-2426372.
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