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1.

EGA Handicap Systeem

Telt score voor reactiveren van een handicap mee voor de jaarlijkse revisie?
Vraag: Kan een score voor het reactiveren van een handicap meetellen voor de jaarlijkse revisie?
Antwoord: Ja, mits het een handicapscore betreft.
Voorbeeld: Een speler uit handicapcategorie 3 met een inactieve handicap in 2008 (exact
handicap 13.4) levert één Qualifying kaart in van 30 Stablefordpunten, één score onder Qualifying
Condities van 33 punten en één wedstrijdscore van 28 Stablefordpunten.
De speler krijgt een actieve handicap. Zijn actieve exact handicap wordt als volgt herberekend:
13.4 + 0.1 + 0,0 + 0.1 = 13.6 (zie ook het voorbeeld op pagina 63 en 64 van het EGA Handicap
Systeem).
De eerste en laatste score tellen mee voor de jaarlijkse revisie van 2008, omda t dit
handicapscores zijn. De speler moet nog twee handicapscores in 2008 inleveren.
Noot: Het is aan te bevelen in uw clubblad te melden aan spelers met een inactieve handicap om
voor het reactiveren van hun handicap direct handicapscores in te leveren, omdat deze meetellen
voor de jaarlijkse revisie.
Kan de score van een speler met een inactieve handicap uit handicapcategorie 3 in een
wedstrijd een rol spelen bij de bepaling van de CSA?
Deze deelnemer mag niet worden meegeteld bij de bepaling van het aantal deelnemers aan de
wedstrijd en zijn score mag niet meetellen voor de bepaling van de CSA.
Excelformule voor bepaling CSA en excelsheet voor verzamelen statistische informatie over
CSA
Alle clubs hebben recent een brief ontvangen waarin is opgenomen op welke wijze de gewijzigde
excelformule voor bepaling van de CSA en de excelsheet voor het verzamelen van statistisch
materiaal kunnen worden gedownload van de NGF-site. Mocht u de brief niet hebben ontvangen,
dan kunt u hiervan melding maken aan d.demont@ngf.nl.

2.

Golfregels

In een aparte bijlage zijn de errata voor de Golfregels opgenomen.
Milieugevoelige gebieden
Clubs kunnen niet zelfstandig besluiten om bepaalde gebieden in hun baan tot milieugevoelig
gebied te verklaren. Uitsluitend overheidsorganen zijn hiertoe bevoegd.
Als een club wil dat een bepaald gebied niet wordt betreden, dan zijn hiervoor andere
mogelijkheden beschikbaar. U kunt hiertoe contact opnemen met uw Regiocommissaris CRAS&H.
Out of boundshek
De NGF adviseert dringend om out of bound sgaas aan de binnenkant van de out of boundspalen
aan te brengen.
Gaas, ongeacht of het aan de binnen- of buitenkant van de out of boundspalen is bevestigd, zal
niet als obstakel mogen worden aangemerkt en vormt een deel van de out of boundsgrens.
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Drivers in clubwedstrijden
Als gevolg van de wijziging in de Golfregels per 1 januari 2008 moet door alle spelers met
goedgekeurde drivers wordt gespeeld.
Let op als u een illegale driver in uw tas hebt; dit levert twee strafslagen per hole op met een
maximum van vier.
Het gebruiken van een illegale driver levert direct diskwalificatie op.
Publicaties
Gewijzigde examenvragen 2008
In maart hebben alle clubs per e-mail informatie ontvangen over de wijze van downloaden van de
gewijzigde examenvragen. Mocht u deze informatie niet hebben ontvangen, dan kunt u een e-mail
zenden aan d.demont@ngf.nl.
‘Buitenlandse’ examenvragen
In mei heeft elke club informatie ontvangen over de beschikbaarheid van een Engels- en Duitstalig
GVB-examen. Mocht u deze informatie niet hebben ontvangen, dan kunt u hierover een e-mail
zenden aan d.demont@ngf.nl.
Errata regellessen voor de jeugd
Begin juni heeft elke club informatie ontvangen over de Errata ‘Regellessen voor de jeugd’. Mocht
u deze informatie niet hebben ontvangen, dan verzoeken wij u hierover een e-mail te zenden aan
d.demont@ngf.nl.
Aanpassing oefenvragen examen GVB in najaar 2008
De NGF zal in het najaar van 2008 de oefenvragen voor het GVB aanpassen. Er zullen goed/foutvragen in de oefenvragen worden opgenomen. Verder zullen vragen die een te hoge
moeilijkheidsgraad voor het GVB-examen hebben of te weinig op de praktijk zijn afgestemd,
worden geschrapt. Als u suggesties heeft over aanpassing van de oefenvragen voor het examen,
dan verzoeken wij u vriendelijk deze te mailen aan hage@ngf .nl.
Film over etiquette voor beginnende golfers
Op de site van de R & A (www.randa.org) kunt u een aardige film met de titel ‘The Etiquette of
Golf’ downloaden ten behoeve van instructie van beginnende golfers over de etiquette.

4.

Opleidingen

R & A Referees school 2008
Gertjan Teekman en Maarten Zegers zijn beiden met zeer goed resultaat geslaagd voor het
examen Rules and Refereeing en benoemd tot Nati onale Referee.
Cursus Regelcommissies 2008
Op 19 april jl. hebben 57 kandidaten het examen cursus Regelcommissies gedaan, waarvan er 50
zijn geslaagd.
Cursus Regelcommissies 2009
In maart 2009 zal er een cursus Regelcommissies worden gehouden voor leden van regel- en
wedstrijdcommissies van clubs. Wij zullen alle clubs hierover in september gedetailleerde
informatie zenden, zodat zij zich kunnen inschrijven. Bij het uitnodigen van de kandidaten voor de
cursus zullen wij onder andere rekening houden met het aantal opgeleide kandidaten bij een club,
waarbij nieuwe clubs of potentiële leden met minder dan 3 opgeleide commissieleden voorrang
zullen genieten.
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Opleiding Clubreferee 2009
In oktober of november 2009 zal er een opleiding Clubreferee worden gehouden. Bij de uitnodiging
van de kandidaten zullen wij voorrang geven aan kandidaten van clubs die geen of minder dan 2
opgeleide clubreferees hebben. De k andidaten voor de cursus kunnen worden uitgenodigd op
basis van hun score tijdens het examen cursus Regelcommissies.
5.

GVB

Commissie Golfvaardigheid bezoekt clubs om kwaliteit GVB-examens te waarborgen
De Commissie Golfvaardigheid zal het aantal bezoeken aan clubs om de kwaliteit van de GVBexamens te waarborgen in 2008 opvoeren van 15 naar 40. Tijdens een bezoek zullen ook andere
aspecten van het GVB worden geëvalueerd, zoals ervaringen met jeugd GVB, examens vrije
golfers en richtlijnen voor examinatoren en markers.
Uitslag enquête
De Commissie Golfvaardigheid wil hierbij alle clubs hartelijk danken voor de respons op de
enquête.
Uit de enquête kwamen de volgende resultaten naar voren.
De clubs waren van mening dat zij in 2007 de wijzigingen in het regelexamen tijdig hadden
ontvangen. Mogelijk als gevolg van het samenvoegen van het examen voor het GVB en de
handicap waren er wat minder geslaagden voor het GVB-examen dan voorheen.
De moeilijkheidsgraad van de examenvragen werd in het algemeen als goed ervaren. Wel werd
opgemerkt dat het examen voor beginnende golfers soms te theoretische of zelden voorkomende
situaties bevatte. In het examen worden volgens de inzenders wel de juiste spelregelsituaties
getoetst. De examenkandidaten bestaan volgens de enquête bij veel clubs meer uit vrije golfers
dan uit eigen leden.
Een opvallend gegeven is dat de regellessen voor de jeugd goed voldoen. De regelkennis van de
jeugd is goed en vaak beter dan die van de volwassenen.
VRAGEN EN OPMERKINGEN
Indien u vragen of opmerkingen heeft, meld dit dan aan Robert Hage van het Federatiebureau,
e-mail: hage@ngf.nl.
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