Jaarverslag 2014 Regel- en Handicapcommissie
1) Samenstelling van de commissie
Eric Afman
Bart Snijders
Aletta de Groot
Leon Otter
Henk Roelfsema en Henske van Heek hebben in de loop van het jaar de commissie
verlaten. Daarvoor in de plaats zijn Aletta en Leon gevraagd tot de commissie toe te
treden.
2) Regels
Per 1 januari is de local rule m.b.t. afstandmeters in gebruik genomen. Veel spelers
maken hier van gebruik. Er is dit jaar weer een regelavond voor de competitiespelers
gehouden. Deze is door leden van de meeste teams bezocht. Tijdens de competitie
hebben Joop, Bart en Eric ter plekke dan wel via de telefoon gefungeerd als referee. In de
aanloop naar de NNO-jeugdwedstrijd is overleg gepleegd met de jeugdcommissie en is
de baan geïnspecteerd. Tijdens de Nieuwe Ledenwedstrijd heeft de commissie acte de
presence en een korte introductie van het belang van de kennis van de regels en etiquette
gegeven. In bijna iedere Zeijdelinks heeft een artikel van de Regel- en
Handicapcommissie gestaan, waaronder over het gebruik van verschillende tees door
spelers van verschillende niveaus.
3) Handicapregistratie
In februari is de nieuwe versie van Proware (ook bekend als MMS) in gebruik genomen.
Dit is het systeem voor ledenadministratie, maar ook handicapregistratie en allerlei
functies voor de bedrijfsvoering van de DG&CC. De Regel- en Handicapcommissie is bij
het voortraject en het testen ervan betrokken geweest. Dit heeft ook gevolgen gehad voor
de kiosk, het scherm voor de gebruikers om zich aan te melden voor wedstrijden en om
Q-kaarten te registreren. Zoals vaak bij nieuwe systemen was hier sprake van
kinderziektes, die gaandeweg het jaar zijn opgelost. Een heel groot voordeel van de
nieuwe versie is dat zaken als controle van handicaps en het verwerken van Q-kaarten
ook thuis kunnen worden uitgevoerd. Een nadeel is dat niet de commissie meer zelf
specifieke lijstjes uit de database kan opmaken, er is een beperkte standaardset
rapportages aanwezig.
Het plaatsen van de zomertees in het voorjaar en de wintertees in het najaar ging in
overleg met de DG&CC, zodat dit tegelijkertijd in de nieuwe versie van Proware kon
worden aangepast. Dit werkt prima en leidt ertoe dat leden en greenfee spelers de hele
winter door Q-kaarten kunnen lopen, mits de baan qualifying is. Op enkele incidenten na
gaat het invoeren via de kiosk voorspoedig.
Er is een extra verdeling gemaakt voor werkzaamheden m.b.t. de Q-kaarten: behalve de
eigen leden kunnen sinds dit jaar ook zogenaamde Q-kaarthouders hun handicap bij de
DG&CC bijhouden. Hierover is met de DG&CC afgesproken dat die specifieke kaarten
door de DG&CC worden verwerkt, zodat de vereniging er geen extra werk aan heeft.
4) GVB examens
Vanaf april tot november kon om de week op dinsdagavond theorie-examen worden
gedaan. Er waren dit jaar slechts 18 kandidaten, weer ongeveer de helft minder dan in
2013. De toestroom was verdeeld over zeven avonden. Het aantal deelnemers per avond
kwam daarmee op 2,5, in het bijzijn van 1 of 2 examinatoren. Alle kandidaten zijn
geslaagd.

5) Baan
In de loop van het jaar heeft de commissie op alle greens vijf pinposities bepaald, die in
de toekomst bij belangrijke wedstrijden als de clubkampioenschappen of NGF-wedstrijden
kunnen worden gebruikt. Voor aanvang van die wedstrijden worden de pinposities
doorgenomen met de hoofdgreenkeeper.
In november is de baancommissie opgeheven en zijn die taken overgenomen door de
Regel- en Handicapcommissie. Er is een initieel overleg met de hoofdgreenkeeper en met
de DG&CC, en sindsdien krijgt de Regel- en Handicapcommissie regelmatig updates over
geplande werkzaamheden. Daarnaast is de commissie een aantal keren de baan in
geweest om die te controleren en waar nodig acties uit te voeren of de DG&CC vragen te
stellen. Aanspreekpunt namens de commissie is Bart Snijders.
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