
Jaarverslag van de R&H- en examencommissie betreffende het seizoen 2020-2021 

 

Het was een bijzonder en ik mag wel zeggen bizar jaar. We hebben door de corona-crisis een tijd 

gehad dat de baan helemaal gesloten was, dat je met maximaal twee personen de baan in mocht en 

daarna gelukkig weer met vier personen. De kleedkamers waren gesloten, de toiletten gelukkig wel 

bereikbaar en je kon iets bestellen bij de keuken en dat buiten het clubhuis nuttigen. Hopelijk maken 

we dit in de toekomst niet meer mee. 

De laatste fysieke vergadering heeft onze commissie in december 2020 gehad en daarna was het 

volgens de voorschriften niet meer mogelijk samen in één ruimte te vergaderen. We hebben in 

februari en april wel vergaderd, maar letterlijk op afstand. 

De oproep van het bestuur aan de leden zich op te geven voor een functie in één van de commissies, 

een essentiële voorwaarde voor het reilen en zeilen van onze vereniging, heeft gelukkig geresulteerd 

in de opgave van een flink aantal enthousiaste leden. Deze zijn over de verschillende commissies 

verdeeld en wij hebben, zij het nog niet fysiek, Henk van der Veer in onze commissie mogen 

verwelkomen; we zijn daar erg blij mee. Niet alleen Henk, maar ook nog drie andere leden hebben 

zich opgegeven om de cursus Regelcommissaris-1 te volgen als eerste stap op weg naar de status van 

(club)referee. Ook daar zijn we zeer blij mee aangezien Jo Oosterveer tot nog toe onze enige referee 

is en we ten gevolge van het grote aantal wedstrijden en de uitbreiding van het aantal 

competitieteams in de toekomst vaker een beroep zullen moeten doen op de beschikbaarheid van 

een referee. 

Ook dit jaar is de competitie vanwege de corona overigens niet doorgegaan en hebben wij geen 

regelavond kunnen organiseren over de golfregels. Laten we er van uitgaan dat dit in 2022 wel weer 

mogelijk is. Overigens kunt u altijd spelsituaties waar onduidelijkheid bestaat over de te volgen 

regel(s) aan ons doorgeven en dan maken wij er een leuk stukje van. Zoals jullie weten worden de 

regelvragen op onze website gepubliceerd en van een leuk plaatje voorzien door de 

communicatiecommissie. Op de vorige ALV werden enkele vragen gesteld, zoals of het een idee zou 

zijn dat wij een local rule zouden instellen dat als een bal out of bounds geslagen werd je op die plek 

verder zou mogen spelen, weliswaar met twee strafslagen. Wij hebben in goed overleg besloten dat 

wij op onze baan deze regel niet toe zullen passen. Overigens heeft de NGF in het reglement voor 

competitie spelers aangegeven dat indien een baan deze local rule kent deze niet geldt tijdens 

competitiewedstrijden.  Ook was er onduidelijkheid over de grensaanduiding bij hole negen; dat is 

opgelost en nu geheel duidelijk.  

Dan is 2021 het jaar van het nieuwe handicapsysteem (WHS), waardoor er geen verschil meer zal 

bestaan in welk land je je handicap loopt of hebt. Natuurlijk werd het meeste werk via de computer 

verricht, maar mijn ervaring is dat er altijd dingen misgaan bij een conversie en zo ook nu. 

Desalniettemin heeft de NGF en voor onze vereniging Jo Oosterveer de zaak nu aardig op de rails. 

Voor sommigen is de werkwijze misschien nog niet helemaal duidelijk, maar grofweg komt het er op 

neer dat je handicap wordt bepaald door de beste acht scores van de laatste twintig qualifying 

kaarten. Hoe meer kaarten je dus loopt, hoe nauwkeuriger en reëler je handicap wordt. Daarnaast 

heeft het E-golf4U allerlei consequenties gehad voor de wedstrijdcommisie en ook daar heeft Jo 

samen met Marijke de Beer vele uren in geïnvesteerd om het voor onze vereniging goed te laten 

functioneren en om het gebruik van het systeem duidelijk te maken aan de 

wedstrijdcommissieleden. 



Gelukkig konden er wel NGF-examens afgenomen worden. Peter Boorsma, Elly en Jo hebben dit jaar 

35 examens afgenomen (tegen 32 in 2019); hieronder valt één herexamen en twee kandidaten zijn 

gezakt. Ook onze golfpro Jan van Wijk en zijn collega  Robbert Jan Kleingeld hebben examens bij 

jeugdleden afgenomen. Meer dan één derde van het aantal examinandi is ook lid geworden van de 

club. Na een periode van ziekte heeft Peter het afnemen van examens gelukkig weer kunnen 

oppakken. 

Zoals ieder jaar wil ik ook nu onze commissieleden hartelijk bedanken voor hun inzet in deze 

bijzondere tijden. Peter en Elly Boorsma voor het afnemen van de examens, Jo Oosterveer voor alle 

werkzaamheden voor de club, in mijn ogen te veel om op te noemen, en Marianne Waverijn voor 

haar kritisch meedenken en het maken van de notulen. Wil Homan vertegenwoordigde dit jaar (nog) 

de wedstrijdcommissie en Henk Weyschede het bestuur; ook hen dank ik.  

Hopelijk gaan we na de zomer weer een betere, gewonere tijd tegemoet en kunnen we straks in het 

clubhuis, en op niet al te lange termijn in het nieuw clubhuis, genieten van een hapje en een drankje. 

 

Ad Waverijn, mei 2021 

voorzitter 

 


