
De Handicap en Regel Commissie 
 

HRC 
BC  
WeCo  
JC  

Handicap en Regel Commissie 
Baancommissie 
Wedstrijd Commissie 
Jeugdcommissie 

 

Doelstellingen  

 Verzorgen van regelkennis op basis van "de Golfregels goedgekeurd door de R&A Rules limited"; 
De algemene kennis van de etiquette en de golfregels dient zodanig te zijn dat de golfspelers 
overeenkomstig de regels en de etiquette handelen. 

 Het beschikbaar hebben en onderhouden van een geschikt handicapregistratiesysteem en 
daarmee het registreren van de handicap van leden volgens het Wereld Handicap Systeem 
(WHS). 

 Het afnemen van regelexamens van de NGF.  

 Met de hoofdgreenkeeper toezien op de juiste toepassing van de regels in de layout van de baan. 

 

Samenstelling   

De HRC bestaat minimaal uit 4 personen, het steven is dat tenminste één lid regelcommissaris I en 2 

is. Daarnaast heeft een golfprofessional zitting in de commissie. 

 

Taken  

 Contact onderhouden met de NGF en met de regiocommissaris;  

 Assisteren van de NGF (samen met de BC) bij het vaststellen van de periodieke rating van de 
baan;  

 Vaststellen of er sprake is van qualifying condities, in overleg met de greenkeepers en de BC 
en/of met de WeCo - De HRC heeft deze taak gedelegeerd aan de BC; 

 Vaststellen van (tijdelijke) plaatselijke regels na overleg met de BC;  

 Vaststellen van dropping zones en markeringen in overleg met greenkeepers en BC; 

 Bepalen van de Stroke-index van de holes;  

 Adviseren over de inhoud van de scorekaart / baanboekje wanneer deze vernieuwd moeten 
worden; 

 Ondersteunen van de JC bij het ontwikkelen van een goede regelkennis bij de jeugdspelers;  

 Voorlichten van leden inzake de benodigde stappen om te komen tot een clubhandicap; 

 Adviseren van de WeCo inzake bijzondere voorvallen bij wedstrijden inzake regelkwesties, 
dropping zones, onweer, mist enz.;  

 Oplossen van regelproblemen die zich voordoen bij clubwedstrijden (in overleg met WeCo) of 
die worden voorgelegd door leden;   

 Geven van richtlijnen aan de WeCo en toezien op de eisen m.b.t. qualifying wedstrijden;  



 Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen inzake de Golfregels en deze 
communiceren naar de leden;  

 Tijdig stimuleren van leden om cursussen te volgen teneinde steeds voldoende kundige mensen 
te  behouden binnen de vereniging.  

 

  

Verantwoordelijkheden  

 Het handicapbeheer van de leden;  

 Het publiceren van de vigerende playing handicaptabellen;  

 Het afnemen van het baanpermissie-regelexamen; 

 De inrichting van de baan;  

 Eindverantwoordelijke voor baanboekje, scorekaart en baanreglement in overleg met 
verantwoordelijk lid bestuur.  

 

Bevoegdheden  

 Het bestuur heeft de HRC gemandateerd om de regelkennis onder de leden te verspreiden en 

te bewaken;  

 De commissie verdeelt de taken onder de verschillende leden van de HRC                       

 leden met voldoende regelkennis geven les en nemen de examens af;    

 de voorzitter onderhoudt contact met de regiocommissaris, met de NGF en met de 

golfprofessional;  

 een van de leden draagt zorg voor de handicapregistratie van de leden; 

 een van de leden is de vaste contact persoon voor de BC. 

Actiepunten  

 In januari inhoudelijk jaarverslag aanleveren bij Bestuur;  

 Minimaal viermaal per jaar een commissievergadering;  

 Er vindt overleg met de nieuweleden commissie, BC en WeCo plaats;  

 Er wordt een regel-dag georganiseerd; 

 Eenmaal per jaar wordt er een scholing m.b.t. de regels voor de competitie teams 

georganiseerd; 

 Notulen worden gedeeld met BC en niet met de WeCo. 

 

 

 

 


