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1.

Opleidingen

a.

Cursussen Regelcommissies

Cursus november 2006
De CRAS&H organiseert op 3, 4 en 5 november wederom de cursus Regelcommissies voor leden
van regel- en wedstrijdcommissies van clubs. Het afsluitende examen zal plaats vinden op 25
november 2006. De deelnemers aan de cursus hebben al een uitnodiging ontvangen.
Extra cursus Regelcommissies in maart 2007
De belangstelling voor deelname aan de novembercursus is zo groot (meer dan 140
aanmeldingen) dat de CRAS&H heeft besloten een extra cursus te houden op 16, 17 en 18 maart
2007. Het afsluitende examen zal plaats vinden op zaterdag 14 april 2007. De clubs hebben al
bericht ontvangen dat hun deelnemers aan de cursus in maart mogen deelnemen. Helaas heeft de
CRAS&H enkele kandidaten van clubs die al of meer opgeleide commissieleden hebben door
moeten schuiven naar 2008. Uit de evaluatie van eerdere cursussen is namelijk duidelijk geworden
dat het aantal tot 60 moet worden beperkt opdat iedere cursist de presentaties goed kan volgen en
voldoende individuele aandacht krijgt van de staf.
b. Cursus Handicapping, Baaninrichting en Wedstrijdorganisatie 2006 en 2007
Op 17 en 18 november 2006 zal in de regio noordwest voor een aantal clubs deze cursus worden
gehouden op Golfclub Almeerderhout. Voor een aantal andere clubs in de regio noordwest zal
deze cursus plaats vinden op 1 en 2 december 2006 op de Nieuwegeinse Golfclub. De
deelnemers aan de cursus zullen nader geïnformeerd worden over onderwerpen als jaarlijkse
revisie van handicaps, verwerken van scorekaarten, course rating en handicaps,
strokeplaywedstrijden van verschillende tees en wedstrijdvoorwaarden.
Voor de regio Zuidoost-Brabant zal in het voorjaar van 2007 voor een aantal clubs een zelfde
bijeenkomst worden gehouden. Deze clubs zullen hierover tijdig bericht ontvangen.
c.

Voorlichtingsdag aanpassingen EGA Handicap Systeem 2007-2011

Op 3 februari 2007 zal de CRAS&H een voorlichtingsdag houden op het Nationaal Sportcentrum
Papendal (Arnhem) over de aanpassingen in het EGA Handicap Systeem 2007-2011. Alle clubs
zullen hiervoor in het najaar een uitnodiging ontvangen.
d. Opleiding Clubreferee
Op 2, 3 en 4 november 2007 zal er een opleiding Clubreferee worden gehouden met een
afsluitend examen op 24 november 2007. De NGF nodigt kandidaten uit voor deelname aan de
opleiding Clubreferee. Maximumaantal 40.
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De CRAS&H hanteert in de jaren 2006-2009 het volgende schema voor haar opleidingen:

Cursus Regelcommissies (1)

2006
3, 4, 5
november,
examen 25
november

Opleiding Clubreferee (2)

2007
16, 17, 18
maart,
examen 14
april
2, 3, 4
november,
examen 24
november
november

Opfrisexamen referees (3)

4 november

Regiocursus Handicapping,
Baaninrichting en
Wedstrijdorganisatie (4)

17, 18
februari,
november (nw), maart (zo)
1, 2 december
(nw)
maart

Opfrisdag referees
Voorlichtingsdag clubs EGA
Handicap Systeem 2007-2010
(5)
Voorlichtingsdag clubs
Golfregels 2008 (6)

2008
november

2009
(maart)

november

november

november

februari,
maart

februari,
maart

maart

3 februari
februari

(1) Deelname maximaal 60 leden van regel- en wedstrijdcommissies van clubs. Bij
examenresultaat van 60% of beter certificaat ‘geslaagd’ voor cursus Regelcommissies.
Mogelijkheid examen over te doen na 1 jaar.
(2) Deelname maximaal 40 geslaagden met een resultaat van 80% of meer voor examen cursus
Regelcommissies. Bij examenscore van 60% of meer certificaat ‘clubreferee’. Mogelijkheid
uitgenodigd te worden om op te treden als observer of assistent-referee tijdens NGF
wedstrijden. Observer of assistent-referee kan na 1 jaar worden uitgenodigd om regioreferee
te worden.
(3) Alle nationale en regioreferees zijn gehouden eens in de vier jaar een examen Clubreferee te
doen of een gelijkwaardige proeve van bekwaamheid af te leggen, bijvoorbeeld de R & A
Referees School of het USGA Rules Seminar.
(4) Sinds eind 2004 zijn regionale cursussen voor leden van wedstrijd-, handicap- en
baancommissies gehouden.
(5) Per 1 januari 2007 zal het EGA Handicap Systeem 2007 worden aangepast. Voor de clubs zal
daarom een instructiedag in februari 2007 worden georganiseerd.
(6) Per 1 januari 2008 zullen de Golfregels worden aangepast. De clubs zullen in februari 2008
aan een voorlichtingsdag kunnen deelnemen.
Voor assistentie bij opleidingen op het gebied van regels, handicapping, baanrichting of
wedstrijdorganisatie op uw club kunt u zich te allen tijde tot uw regiocommissaris wenden, die u
graag zal bijstaan.
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2.

Houtwallen

In het kader van natuurvriendelijke golfbanen komen er op steeds meer golfbanen zogenaamde
houtwallen voor. De vraag is welke status een houtwal heeft en of een Plaatselijke Regel op zijn
plaats is.
Een houtwal is een lage ‘dijk’ van takken waar soms jaarlijks nieuwe takken op gestapeld worden.
Een verse houtwal ziet er uit als een stapel takken, maar na een paar jaar zit er ook veel blad in en
is het onderste deel verteerd.
De grens van een houtwal is niet duidelijk afgebakend. Welke tak hoort er wel bij en welke niet?
Zonder een Plaatselijke Regel is de wal per definitie een integraal deel van de baan en omdat de
takken als wal zijn neergelegd is het ook geen GUR (materiaal opgestapeld voor verwijdering). De
individuele takken zijn wel losse natuurlijke voorwerpen, die de speler weg mag halen zonder dat
de bal beweegt.
Als de wal voldoende diep in het bos ligt, zeg 10 meter, is er geen probleem. De wens om een
Plaatselijke Regel in te stellen ontstaat doordat spelers geregeld in een wal terechtkomen die vlak
bij de fairway ligt en dan ook nog de zorgvuldig opgebouwde wal afbreken om te kunnen spelen.
Voor elke Plaatselijke Regel is het noodzakelijk de grens van het object duidelijk vast te stellen.
Aangezien de natuur geen oplossing biedt, zou dat met verf of palen, etc. moeten gebeuren. Dat is
niet erg natuurlijk en vergt onderhoud. Het is veel beter de wallen diep in het bos of struikgewas te
leggen. Een speler die zo ver van de fairway afwijkt, loopt daar overigens op allerlei andere
manieren ook de kans op een onspeelbare bal, een verloren bal of tenminste een heel lastig
recovery shot.
Hoe zou het object aangeduid moeten worden? Als GUR, vast obstakel of interne OB? GUR is
alleen voor tijdelijke situaties bedoeld en alle varianten maken het door de omgevende natuur heel
lastig vast te stellen of een onvindbare bal met redelijke zekerheid in het object terecht is
gekomen. In geval van GUR of vast obstakel is het dan denkbaar dat een speler onterecht zonder
straf een nieuwe bal speelt omdat hij meent dat zijn bal in GUR of het vast obstakel verloren is.
Kortom ons advies is:
- Beschouw houtwallen als onderdeel van de baan maar zorg dat ze niet direct het spel
beïnvloeden. Ontwijken van de wal is mogelijk door een paar takken weg te halen met behulp
van Regel 23 of door Regel 28 ‘onspeelbare bal’ toe te passen.
- Verzoek aan de spelers ophangen op de eerste tee of een bordje ter plekke om eventueel
verwijderde takken terug te leggen.
3.

Amateurstatus Regels

a.

Wijziging

Per 1 januari 2006 zijn de Amateurstatus Regels aangepast. Een van de wijzigingen houdt in dat
een amateurgolfer een onkostenvergoeding mag ontvangen voor het geven van golfinstructie, als
onderdeel van een programma dat door de Nederlandse Golf Federatie is goedgekeurd.
De bedoeling van de Regel is vrijwilligers aan te moedigen mee te werken aan programma’s die
jonge mensen in contact kunnen brengen met golf, waarbij de vrijwilligers ondersteuning verlenen
aan gediplomeerde leden van de Professionele Golfers Associatie.
Het wordt redelijk geacht vrijwilligers te belonen voor de tijd die zij aan een dergelijk
trainingsprogramma geven.
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Regel 5-2b stelt als voorwaarde dat het programma tevoren goedgekeurd wordt door de nationale
golffederatie om zeker te stellen dat het programma op de juiste wijze is gecoördineerd en akkoord
bevonden.
Voorwaarden voor een goedgekeurd trainingsprogramma:
1.
2.
3.

4.
5.

De PGA moet worden geraadpleegd en het programma moet worden gecoördineerd tussen
PGA en NGF.
Voor de deelnemers aan het trainingsprogramma geldt een leeftijdsgrens van 15 jaar.
Er moet een redelijke limiet worden gesteld aan de tijd die een amateur aan training mag
besteden in het kader van een goedgekeurd programma (bijv. aantal uren per week, maand of
jaar) en/of er moet een redelijke limiet worden gesteld aan de geldelijke beloning voor de
amateurgolfer (bijv. een maximumbedrag per week, maand of jaar).
De NGF moet de goedkeuring van het programma jaarlijks opnieuw beoordelen.
Een amateurgolfer met ‘vaardigheid en reputatie’ mag zijn naam of afbeelding niet lenen voor
de promotie of publicatie van het programma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hage van het Federatiebureau van de
NGF.
b. Goedkeuringsnummer NGF nodig voor vergoeding van onkosten deelnemer aan
buitenlandse finale
Als er een wedstrijd met handicapverrekening wordt georganiseerd met nationale voorronden en
een buitenlandse finale, dan zal er voor vergoeding van onkosten aan de deelnemers aan de
buitenlandse finale een goedkeuring door de NGF moeten worden verleend (een zogenaamd
CAS-nummer). Als er kosten voor deelname aan een buitenlandse finale worden vergoed zonder
een goedkeuring van de NGF, dan kan dat tot verlies van de amateurstatus van een speler leiden.
De volgende evenementen hebben voor 2006 een goedkeuringsnummer ontvangen:
Top of Holland Golftoernooi 2006
Royal Air Maroc Zenith Golf Tour 2006
Vila Sol Scramble Team Toernooi 2006
Peugeot Challenge Cup 2006
Nikon European Golf Challenge
Audi Quattro Cup 2006
International Pairs 2006
c.

NGF/CAS/2006/1
NGF/CAS/2006/2
NGF/CAS/2006/3
NGF/CAS/2006/4
NGF/CAS/2006/5
NGF/CAS/2006/6
NGF/CAS/2006/7

Prijzen en hole-in-one-wedstrijden

Organisatoren van golfevenementen organiseren soms een hole-in-one- of putt-in-one-wedstrijd
om deelname aan hun evenement aantrekkelijk te maken. Degene die deze prestatie verricht kan
een auto of vergelijkbare prijs winnen. De organisatoren van een dergelijke wedstrijd realiseren
zich vaak niet dat zij een mogelijke winnaar van een prijs met een winkelwaarde van meer dan
€ 700 aan het gevaar bloot stellen dat deze de amateurstatus verliest. Het gevolg is dat de speler
jarenlang geen handicap meer heeft en niet meer aan amateurwedstrijden mag deelnemen.
Wij raden organisatoren aan om van tevoren vast te leggen dat een dergelijke prijs bij het slaan
van een hole-in-one direct aan een goed doel (bijv. Rode Kruis, RonaldMacDonaldhuis) wordt
geschonken waardoor de speler zijn amateurstatus behoudt.
Mocht u meer informatie over de Amateurstatus Regels willen lezen, dan kunt u onze site
www.ngf.nl raadplegen.
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4.

Plaatsen, Winterregels en Qualifying Condities

In het EGA Handicap Systeem staat dat een qualifying wedstrijd gespeeld moet worden volgens
de door de R&A vastgestelde Golfregels én de Plaatselijke Regels op de club.
Artikel 8.4 (plaatsen) EGA Handicap Systeem bepaalt dat gedurende een periode voor plaatsen de
Local Rule voor plaatsen van toepassing mag zijn die de speler verplicht de bal te plaatsen binnen
15 cm van de plek waar hij oorspronkelijk lag. Alleen onder deze omstandigheden is er sprake van
Qualifying Condities.
In het boekje De Golfregels wordt op pagina 130 onder het kopje ‘plaatsen en winterregels’
vermeld dat de speler zijn bal moet plaatsen binnen een bepaalde afstand, bijv.15 cm of een
stoklengte. Dit zou tot verwarring kunnen leiden. Wij maken u er daarom op attent dat in het
regelboekje de nadruk ligt op ‘winterregels’ ter bescherming van de baan, en om onder slechte
omstandigheden nog een redelijke ligging te verschaffen. Er kan eventueel een stoklengte
gehanteerd worden. Aan Qualifying Condities wordt dan echter niet voldaan.
5.

Veranderingen in regels en decisions over een Verloren Bal (Regel 27-1)

Alhoewel de Royal and Ancient de Golfregels maar eens in de vier jaar aanpast, komen er elke
twee jaar nieuwe Decisions on the Rules of Golf uit. Waren de Decisions voorheen natuurlijk ook al
meer dan alleen maar een toelichting bij de Regels, in 2004 is dat zelfs vastgelegd in de definitie
van de Regels.
Vandaar ook dat afgelopen winter bij het uitkomen van de nieuwe Decisions door
regeldeskundigen nauwlettend werd gekeken naar de aanpassingen daarin door de R&A over de
definitie van en de regels over de Verloren Bal.
Dit was immers verreweg het meest bediscussieerde onderwerp bij de regelwijzigingen van 2004,
alhoewel de situaties waarbij dit sindsdien in de praktijk consequenties heeft gehad op een hand te
tellen zijn geweest, wellicht zelfs wereldwijd.
Sinds 2004 stelt de definitie van een Verloren Bal als een van de drie opties dat de bal pas
verloren is als er een slag is gedaan met een vervangende bal. Dat is niet veranderd bij de
aanpassing van de Decisions dit jaar.
Wat wel is veranderd, is dat Decision 27-1/2 nu verduidelijkt dat als een speler een andere bal
heeft gedropt op de plek vanwaar de vorige slag is gedaan, deze gedropte bal de bal in het spel is
geworden. Dat geldt dus ook als de oorspronkelijke bal alsnog binnen de 5 minuten wordt
gevonden. De speler heeft bij het droppen immers een bal correct gedropt volgens Regel 27-1 en
moet met deze gedropte bal het spel voortzetten.
Een ‘praktijkvoorbeeld’: de speler slaat met zijn tweede slag zijn bal 50 m verder, linksaf de
struiken in. Na twee minuten besluit de speler dat verder zoeken geen zin zal hebben en loopt
terug naar de fairway en dropt daar een andere bal volgens 27-1 en 20-5 op de plek waar hij de
tweede slag ook heeft gedaan. Voordat hij deze gedropte bal kan slaan en binnen de 5 minuten
roept een speler op een andere hole dat hij de oorspronkelijke bal ziet liggen.
Onze speler moet nu toch gewoon de gedropte bal spelen. Zou hij de oorspronkelijke bal alsnog
spelen dan zou dat een verkeerde bal zijn met alle gevolgen van dien (zie Decision 27-1/2.3 en
Regel 15-3).
Over twee jaar bij de herziening van de Golfregels van 2008 zal de R&A allicht de procedure
rondom de Verloren Bal verder verduidelijken.
VRAGEN EN OPMERKINGEN
Indien u vragen of opmerkingen heeft, meldt dit dan aan Robert Hage e -mail hage@ngf.nl.
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