
 
Jaarverslag en vooruitblik van de R&H- en examencommissie 

betreffende het seizoen 2019-2020 

 

Allereerst wil ik een moment stilstaan bij het overlijden van Jan Bloem op 11 september 

2019. Wij hebben vanuit onze cie., met hem als vertegenwoordiger van de Wedstrijdcie.,  

altijd een uiterst plezierig en betrouwbaar overleg gehad. Onze club heeft hiermede een 

markante persoonlijkheid verloren. 

In dit vreemde seizoen, ten gevolge van de diverse beperkingen in het kader van de corona-

epidemie, hebben een aantal golfzaken stilgelegen. Zo hebben wij geen regeluurtje kunnen 

organiseren voor de competitiespelers en andere belangstellenden, is zelfs de gehele 

competitie geschrapt en ook hebben wij met het management en de pro’s geen evaluatie van 

het vorige seizoen kunnen hebben. Dit laatste is niet zo’n probleem, aangezien het 

aanleveren van de NAW-gegevens, het afnemen van de examens en het afrekenen in goede 

harmonie verlopen. 

Het gebruik van het nieuwe computersysteem, E-golf4U, begint steeds meer te wennen. Je 

kunt nu ook starttijden via de app. reserveren, alleen als je negen holes vanaf hole tien wilt 

lopen is dat nog niet mogelijk. Maar, ook daaraan wordt gewerkt. Je kunt nu ook de kaart 

invoeren via de app. en in deze besmettelijke tijd hoeft er geen papieren kaart meer aan te 

pas te komen.  

De voorzitter, Henk Weyschede, Herbert de Geer en ondergetekende hebben, op verzoek 

van het management, hole voor hole de veiligheidsaspecten van de gehele baan 

doorgenomen en doen aanbevelingen richting de Krim hoe deze punten mogelijk op te 

lossen zijn.  

Afgelopen seizoen zijn er 34 examens afgenomen, waarvan acht van clubleden. Allen zijn 

geslaagd. Tevens hebben de pro’s een aantal examens afgenomen bij jeugdleden. 

Vanaf volgend seizoen zal de NGF standaard een digitale handicappas verstrekken en 

bestaat wel de mogelijkheid een plastic pasje aan te vragen. 

World Handicap System.  

De berekening van een WHS-handicap verschilt van de manier waarop een handicap in het 

huidige EGA-systeem wordt berekend. Nadat dit systeem ingevoerd is, dat zal waarschijnlijk 

één januari 2021 zijn, krijg je een handicap, die gebaseerd is op de beste acht van de laatste 

twintig qualifying scores. 

Op deze manier wordt overal ter wereld op dezelfde manier een handicap berekend èn is het 

de bedoeling dat de handicap een getrouwer beeld geeft van de huidige speelsterkte. 

 

Op de website zien jullie met enige regelmaat mededelingen vanuit onze commissie 

verschijnen onder het kopje “Nieuws”. Ook worden daar in eerste instantie de nieuwe 

regelvragen gepubliceerd. Ook nu wil ik de communicatiecommissie weer bedanken voor de 

vlotte en soms ook ludieke weergave. Teleurstellend is de inbreng vanuit de clubleden. Ik 

hoor regelmatig dat er vragen c.q. kleine incidenten zijn tijdens wedstrijden of oefenrondjes, 



 
maar slechts heel zelden druppelt er een vraag naar ons door. Nogmaals mijn oproep dit 

vaker aan mij door te geven, dan maken wij er een leerzaam, en geanonimiseerd (!), stukje 

van! waverijn@texel.com 

 

Ook maken wij ons zorgen omtrent de toekomst van onze club, niet zo zeer qua ledenaantal, 

maar eerder ten aanzien van het invullen van (bestuurlijke) functies. Graag zouden wij zien 

dat zich een of meer jongere leden aanmelden om de cursus referee te gaan volgen. Het is 

beslist niet gemakkelijk, maar de club heeft meer referees nodig. Momenteel hebben we 

maar één referee, Jo Oosterveer, en dat is best zorgelijk met het oog op beschikbaarheid. 

Ook het invullen van vrij gekomen plaatsen in andere commissies is regelmatig een 

probleem. 

 

Ten slotte wil ik allen bedanken voor de prettige samenwerking het afgelopen seizoen. 

Peter en Elly Boorsma voor hun werk bij het afnemen van de examens, Jo Oosterveer voor 

alle werkzaamheden, te veel om op te noemen, en Marianne Waverijn voor haar kritische 

blik en werk als notulist. Wil Homan als vertegenwoordiger van de Wedstrijdcommissie en 

Henk Weyschede als afgevaardigde van het bestuur. En, last but not least, Anita Hiemstra, 

die met haar team er toch maar voor zorgt dat alles zoveel mogelijk op rolletjes verloopt, 

voor de uitstekende samenwerking. 

 

Ik wens iedereen een plezierig golfseizoen toe en nodig een ieder nogmaals uit 

(golf)vr00000agen naar mij te sturen. 

 

Blijf gezond! 

 

 

Ad Waverijn 

voorzitter 
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