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Brussel, 1 juni 2016 

 
Betreft: Regelspecialisten op Federaal niveau – Opleiding van kandidaten  
 
Beste vrienden,  
 
De Koninklijke Belgische Golf Federatie beschikt over een korps van scheidsrechters die de 
federale tornooien in goede banen leiden. Het zijn allemaal vrijwilligers.  
 
Wegens het toenemend aantal wedstrijden en het wegvallen van oudere scheidsrechters is 
het tijd om nieuwe mensen op te leiden. We zoeken kandidaten die bereid zijn de opleiding te 
doorlopen en een deel van hun vrije tijd op deze manier aan de golfsport te besteden.  
 
                                                   . Zowel dames als heren zijn uiteraard 
welkom. In bijlage 2 vindt u een kleine mededeling die ad valvas kan worden uitgehangen of, 
beter nog, via e-mail naar uw led                                                          
Official wordt, beschikt u meteen over een regelspecialist in de club.  
 
Profiel kandidaat Rules Official  

 Degelijke kennis van de Golfregels of de wens om snel die kennis te verwerven; 

 Beheersing van de Engelse taal, d.i. de werktaal van de Rules Officials; 

 Sterke motivatie, correcte attitude en teamgeest voor arbitrage; 

 Bereidheid om zich circa 12 dagen beschikbaar te stellen voor arbitrage tijdens het 
competitieseizoen (maart – oktober) en tijd te besteden aan opleiding. 

Gezien de lengte van de opleiding wordt afgeraden om te starten na de leeftijd van 60 jaar. 
 
Informatiesessie 
Op woensdag 14 september 2016 wordt een informatiesessie georganiseerd. Uur en locatie 
zullen tijdig meegedeeld worden aan de kandidaten. Deze infosessie zal duidelijk maken wat 
van een kandidaat wordt verwacht. Er zal ruime gelegenheid zijn voor vragen en antwoorden. 
 

In bijlage vindt u meer detail over de opleiding alsook een inschrijvingsformulier voor leden 
van uw club die de informatiesessie wensen bij te wonen. De volledig ingevulde formulieren 
dienen naar het secretariaat van de KBGF te worden gemaild tegen uiterlijk 31 augustus 
2016.  
 
E   E            x mp         “D       s on the Rules of Golf 2016-2017 kan tijdens de 
ontmoetingsdag aangekocht worden tegen kostprijs.  
Indien de kandidaat slaagt in het examen krijgt hij dit terug betaald. 
 
Met dank voor de gewaardeerde medewerking.  
 
Sportieve groeten,  
 
 

 

 
 
 
 
Marc Vande Broek      Dirk Bruynooghe 
Rules Director      Rules Chairman 
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Bijlage 1 – Opleiding tot Rules Official 
 

De cyclus bestaat uit 3 stadia die samen minimum 4 jaar duren.  
 
RULES REPORTER  

Tijdens een eerste jaar volgt de kandidaat theoretische en praktische 
opleidingssessies en is aanwezig tijdens enkele federale wedstrijden onder 
begeleiding van een gekwalificeerde Referee. Na dat jaar dient minimum 60% te 
worden behaald op het verplicht regelexamen.  
 
RULES ASSISTANT  

Tijdens het tweede jaar mag de kandidaat reeds zelfstandig eenvoudige rulings 
geven en wordt hij getraind in meer ingewikkelde rulings door een Referee. Daarna 
dient minimum 70% te worden behaald op het verplicht regelexamen.  
 
ASSISTANT REFEREE  

De volgende twee jaar mag de kandidaat geleidelijk aan zelfstandig rulings geven 
zoals een Referee. Hij/zij wordt tevens opgeleid in de set-up en markering van een 
golfterrein, het opstellen van lokale regels, procedures voor starters, marshals, 
terreinevacuatie, tijdsmeting, enz. Na elk jaar dient minimum 70% te worden behaald 
op het verplicht regelexamen.  
 
REFEREE  

                                    p                                         
  f      H  /z                     S   A        m               “T     m    
A m                f     S     ”                      &A  x m    f            E   
Referee kan volledi  z  f                                                 - p        
m                              p                                         p          
            z                f           H  /z   m                              
           m    .  
 
EEN RULES OFFICIAL IS EEN VRIJWILLIGER  

Tijdens wedstrijddagen worden alleen verplaatsingskosten en een kleine 
maaltijdvergoeding betaald. Vanaf de graad van Rules Assistant zorgt de Federatie 
voor een uniform (polo, pull, stropdas en regenkledij) en een gold card (vrije banen- 
kaart).  
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Bijlage 2 – Informatie voor de leden  
 
Geacht lid, 
 
H   f                    p  z                         p            “      Off     ”   
Profiel kandidaat (M/V)  
 Degelijke kennis van de Golfregels of de wens om snel die kennis te verwerven;  
 Beheersing van de Engelse taal, d.i. de werktaal van de Rules Officials;  
 Sterke motivatie, correcte attitude en teamgeest voor arbitrage;  
 Bereidheid om zich circa 12 dagen beschikbaar te stellen voor arbitrage tijdens 

het competitieseizoen (maart – oktober) en tijd te besteden aan opleiding.  
 

Gezien de lengte van de opleiding wordt afgeraden om te starten na de leeftijd van 
60 jaar.  
 
Informatiesessie  
 
Op woensdag 14 september wordt een informatiesessie georganiseerd. Uur en 
locatie zullen tijdig meegedeeld worden aan de kandidaten. Deze infosessie zal 
verder verduidelijken wat van een kandidaat wordt verwacht.  
 
Er zal ruime gelegenheid zijn voor vragen en antwoorden. 
 
Voor verdere inlichtingen en inschrijving, gelieve u te wenden tot uw clubsecretariaat.  
Inschrijven voor 31 augustus 2016. 
 
Met sportieve groeten.  

 


