
REGEL- EN HANDICAP COMMISSIE GOLFCLUB HEIDEMEER  

 

 

 

 

De R&H Commissie heeft de volgende hoofdtaken: 

 

t.a.v. de leden: 

1. Het administreren, registreren van baanpermissie, regelexamen en handicap bij 

nieuwe leden. 

2. Het organiseren en afnemen van de NGF golfregel examens.   

3. Informatie verstrekken over de golfregels, het verkrijgen of aanpassen van een 

handicap en het onderhouden en berekenen van een handicap. 

4. Bevorderen dat leden een handicap bezitten die aansluit bij hun spelniveau zodat 

zij het golfplezier in hun spel behouden. 

5. Als ‘helpdesk’ fungeren bij vragen van leden over de handicap en de qualifying 

condities van de golfbaan.    

 

t.a.v. overige commissies en de golfbaan: 

     1. Het informeren, ondersteunen en adviseren van wedstrijdcommissies bij de  

         verwerking van Q kaarten en hun rol en verantwoordelijkheid bij het organiseren  

         van wedstrijden. 

    2.  Het bewaken van de qualifying condities van de golfbaan en het vaststellen van  

         plaatselijke regels. 

    

NGF: 

1. Het volgen van de landelijke ontwikkelingen door contact te onderhouden met de 

NGF (informatie, scholingsaanbod) die voor de Regel- en Handicapcommissie 

relevant zijn.     

 

Hoe voeren we onze taken uit? 

• Door middel van een nieuwsbrief informeren we de leden over de golfregels en de 

ontwikkelingen m.b.t. handicap WHS. 

• Eens in de maand organiseren we een Golfregel examen. 

• We volgen de ontwikkelingen van de handicap bij spelers en nemen het initiatief 

om met een speler te overleggen als er aanwijzingen zijn dat de handicap (om 

welke reden dan ook) niet (meer) aansluit bij het spelniveau van de speler. 

• We overleggen minimaal 2x per jaar met de voorzitters van de verschillende 

wedstrijdcommissies over de taken en verantwoordelijkheden van de R&H en de 

wedstrijdcommissies. 

• We overleggen minimaal eens in de 6 weken met de baaneigenaar over het 

onderhoud, de planning, de plaatselijke regels en de qualifying condities van de 

baan. 

• We overleggen met de golfpro over de instroom van nieuwe leden om de  

planning van de golfregel examens en de mentorrondes af te stemmen.        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoe zien we de taak en verantwoordelijkheid van wedstrijdleiding: 

 

1. Er op toezien of er bij de speler bij aanvang van de wedstrijd een wijziging in de   

(playing) handicap is doorgevoerd. Het is aan de speler om er voor te zorgen dat 

de juiste gegevens op de kaart staan vermeld. 

2. Signaleren of er zich voor- tijdens of na de wedstrijd ongeregeldheden voordoen 

die van invloed zijn op de baancondities en/of de handicap van de spelers.  

3. Er op toezien dat alle spelers hun scorekaart invoeren en dit op een correcte 

manier doen.  

4. Er voor zorgen dat alle wedstrijdkaarten op tijd naar de NGF worden verstuurd 

i.v.m. PCC die ’s nachts wordt toegepast. 

5. Signaleren of er spelers zijn van wie de handicap niet meer aansluit bij hun  

spelniveau.   

 

De wedstrijdcommissie is er verantwoordelijk voor dat spelers voor- tijdens en na de 

wedstrijd het golfspel volgens de regels spelen. Als hier twijfel over ontstaat bespreekt  

men dit met de speler(s). Indien hiervoor aanleiding is, overlegt de wedstrijdleiding met 

de R&H commissie. 

 

 

 

 

  


