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Inleiding 
Het handboek is bestemd voor leden van de Rabbitcommissie, rabbits, beginnende golfers en begeleiders.  
Alles wat men minimaal moet weten is vastgelegd in dit handboek. 

Doelstelling Rabbitcommissie 
1. Taak 

-     Het organiseren van wedstrijden voor rabbits/beginnende golfers vanaf baanpermissie t/m hcp 
54 en vanaf hcp 54 t/m 37 
De wedstrijden worden, gedurende het hele jaar, gespeeld op maandagmorgen, start 9.00 uur. 
Vanaf  april t/m september worden de wedstrijden ook gespeeld op donderdagavond, 
Start tussen 17.00 en 18.30  uur. 
- Het begeleiden van deelnemende rabbits/beginnende golfers  
Bij het begeleiden  wordt aandacht besteed aan de regels van het spel, gedragsregels (etiquette) 
en de huisregels van de KGC. 
Naast commissieleden zullen ook andere leden (met  hcp 36 en lager) worden benaderd om de 
rabbits/beginnende golfers op wedstrijddagen te begeleiden. 

 
 

2. Doelstelling   
De rabbit/beginnende golfer enthousiast maken/houden voor de golfsport en (indien nog nodig) 
wijzen op de voordelen van een lidmaatschap van de KGC. 
De rabbit/beginnende golfer zo snel mogelijk in een redelijk tempo door de baan te laten spelen.  
Helpen met het leggen van contacten binnen de club, het maken van speelafspraken met 
begeleiders en het inschrijven van wedstrijden waardoor men zich snel thuis zal voelen.  
 

Taakverdeling commissieleden 
Voorzitter 

• Algehele leiding vergaderingen 
• Deelnemen aan voorzittersoverleg 
• Beheren van de agenda 
• Onderhouden van de webpagina 
• Onderhouden van het handboek 
• Onderhouden van  contact met bestuur 

 
Commissieleden  

• Begeleiden beginnende golfers (zie ook rol mentoren) 
• Afnemen theorie examens (theorie) 
• Beheren de financiën (penningmeester/kascommissie) 
• Treden op als marker voor het behalen van handicap 54  
• Fungeren als wedstrijdleiding bij de wedstrijden op maandagochtend en donderdagavond 

 
Procedure rabbitwedstrijden 
Deze wedstrijden zijn bedoeld voor rabbits/beginnende golfers die de eerste 3 stappen van het 9-
stappenplan willen doorlopen. Deze gezellige wedstrijden zijn heel leerzaam om de regels en de etiquette 
van het golfen onder begeleiding van ervaren spelers in de praktijk te brengen. Voor deelname is tenminste 
baanpermissie vereist.  
Het inschrijfgeld voor de wedstrijden bedraagt € 1,50 en er is een golfballetje te winnen voor de winnaars 
van 18-holes- of 9-holeswedstrijd. Alle rabbits/beginnende golfers die meer dan 36, respectievelijk 18 
punten scoren, ontvangen een bal. Het is pas een echte wedstrijd als er 4 rabbits/beginnende golfers 
deelnemen. 

Niet-leden met handicapregistratie bij de Keppelse Golfclub kunnen maximaal vijf keer per jaar tegen 
introductietarief deelnemen aan de wedstrijden. Introductie tarief zomer: 9 holes € 20 en winter € 15;        
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18 holes zomer € 35 en winter € 25. (Wintertarief geldt van 1 december tot 1 maart). Daarna wordt het 
volledige dagtarief gevraagd. 

Maandagwedstrijden 
  Op maandagmorgen starten de wedstrijd om 09.00 uur. Tot zondagmiddag 16.00 uur kan via egolf worden 

ingeschreven voor de 9-holes of 18-holes wedstrijd. De golfers dienen uiterlijk 08.45 uur aanwezig te zijn. 
De wedstrijdleiding deelt de wedstrijd in en verspreidt de kaarten onder de deelnemers. Op de kaarten 
staat vermeld: 

• Voor- en achternaam 
• Datum en starttijd 
• Exacte handicap voor startende golfers afhankelijk van de kleur afslagtee.  
• Playing handicap (aantal slagen) 
• Aantal te spelen holes 18 of  9. 

 
De wedstrijd voor 9-holers hebben een shotgunstart op de eerste 9 holes, en 18-holers starten van hole 10 
en spelen de reguliere lussen (de gele vlaggen of de rode vlaggen volgend).  De flights waar 
rabbits/beginnende golfers (vanaf baanpermissie t/m hcp 37 ) in zitten,  hebben in de zomer standing tot 
12.00 uur. Na afloop rekent men de scores uit en vergeet men niet de naam van de marker te vermelden. 
Na het plaatsen van beide handtekeningen wordt de kaart bij de wedstrijdleiding ingeleverd. De scores van 
de rabbits/beginnende golfers worden  in de computer ingevoerd door leden van de rabbitcie. 
 
Donderdagavondwedstrijd 
Gedurende de zomertijd is er voor rabbits/beginnende golfers ook de mogelijkheid om op donderdag een 
wedstrijd te spelen, starttijd tussen 17.00 uur en 18.30 uur, waarbij vanaf tee 1 of tee 10 wordt gestart. De 
inschrijving sluit om 15.00 uur.  
 
Handicap 54 
De golfprofessional verleent baanpermissie volgens  stap 1 van  het 9-stappenplan, uitgereikt door de 
administratie van de KGC. Hierin staat op basis waarvan de baanpermissie is uitgereikt.  Na het verkrijgen 
van baanpermissie gaat men  naar het secretariaat waarna voor de beginnende golfer, als men aan de 
voorwaarden van lidmaatschap heeft voldaan, het NGF-pasje wordt aangevraagd. Met het boekje stap 1 
(verkregen van de pro) kan men meespelen met de rabbitwedstrijden.  
Bij de start van de eerste wedstrijd ontvangt hij/zij van de begeleider de informatie over de rol van de 
mentor tijdens de rabbitwedstrijden.  
Vervolgens wordt er van afslag oranje hole 1 t/m 5 gespeeld. Na het behalen van 10 stf punten wordt in 
overleg met de golfer(ster) het regelexamen afgenomen.  
. 
Als men hiervoor slaagt dient men , om hcp 54 te verkrijgen, 2 kaarten met een score van minimaal 18 stf 
punten over 9 holes te spelen en 1 kaart met minimaal 36 stf punten over 18 holes. 
 
Voor elke wedstrijd dient de begeleider kennis te nemen van de vorderingen van de golfer opgeschreven 
door de pro in het stappenplan. Ook de begeleider kan aantekeningen maken die belangrijk zijn voor de 
pro. Bijvoorbeeld: bij afslag gaat bal naar links, heeft moeite met bunkerslagen e.d.  
  
 
Procedure examen 
Theorie-examen 
De examinator draait  het examen een dag ervoor uit  op de kleurenprinter bij het secretariaat.  Bij 
meerdere kandidaten draaien we ook steeds verschillende examens uit. Afkijken heeft dan ook geen zin. 
De examinator zorgt ervoor dat de kandidaat zijn/haar naam, datum en handtekening invult op het 
antwoordformulier. Het resultaat wordt door gegeven aan het secretariaat dat voor verdere afhandeling met 
de NGF zorg draagt. 
 
In het examen zullen de etiquettevragen een belangrijk onderdeel vormen. Er zijn 10 etiquettevragen, 19 
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vragen over de golfregels en 1 Stableford vraag. Hiermee bestaat het examen uit 30 vragen in totaal.  
 
 
 
Het examen zal voorzien zijn van illustraties van diverse relevante regelsituaties, waarover de golfer 
vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven. Hierbij is gekozen voor 
meer beeldmateriaal, zodat de situaties herkenbaar en begrijpelijk zijn. Het examen krijgt daarmee een 
betere aansluiting op het reeds bestaande boek ‘Golfregels voor startende golfers’ en het nieuwe boek 
‘Oefenvragen voor het Golfregelexamen’.  
 
De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De golfer slaagt als hij/zij ten minste 23 van de 30 vragen goed 
beantwoordt. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het regelboekje of enig ander 
referentiemateriaal.  
 
Als een golfer voor het examen is geslaagd, dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. Het golfregelexamen 
mag worden gedaan voordat men de golfbaanpermissie heeft gehaald en moet worden gedaan voordat de 
golfer een handicap haalt. Na het behalen van het examen ontvangt de golfer het golfregelexamenbewijs.  

Rol mentoren      
De mentor is adviseur op het gebied van etiquette en gedragsregels zowel in  geschreven als 
ongeschreven vorm. Let daarbij op dat de eigen score, als u meespeelt, onbelangrijk is. Het spreekt 
vanzelf dat een Q-kaart spelen niet wenselijk en ook niet mogelijk is. Alle aandacht is dus voor rabbit en de 
beginnende golfer. Geef ook geen adviezen op het gebied van techniek. Dat is het werkgebied van de pro. 
Een opmerking in de zin van ‘doe het eens rustig’ kan echter geen kwaad.  

De volgende punten kan men als geheugensteun gebruiken. Hoofddoel van de etiquette en gedragsregels 
blijft het bevorderen van efficiency en veiligheid. 
 
Op de Tee  

1. Iedereen moet achter de speler die afslaat blijven 
2. Oefenswings tot een minimum beperken. Altijd buiten de tee uitvoeren. 
3. Niet bewegen, hoesten, praten, aan de kar frunniken of anderszins  aandacht en concentratie 

afleidende handelingen uitvoeren vlak voor of tijden het (af)slaan. 
4. Degene die het eerste klaar staat  slaat af. Daarna de score van de vorige hole opschrijven. 

 
In de baan  

1. Iedereen loopt richting dichts bij zijnde bal en let op waar de geslagen bal heen gaat. Dit kan 
zoekacties aanzienlijk beperken.  

2. Bevorder het tijdig kiezen van de juiste stok door de situatie vroegtijdig in te schatten. 
3. Iedereen staat en is stil als een speler gaat slaan. 
4. Weggeslagen plaggen (divots) moeten worden teruggelegd. 
5. Bevorder het goed plaatsen van de kar zodanig dat deze niet hindert bij het afslaan. 
6. Attendeer op afstand houden, afstand verliezen en zo nodig door laten van achterop komende 

flights. 
 

Op en rond de green 
1. Karren bij de green zodanig neerzetten dat na het putten de kortste weg naar de volgende tee 

genomen kan worden. 
2. Niet met de karren over de aprons lopen. Niet met de karren tussen bunker/water en green lopen. 
3. Niet onnodig op elkaar wachten. Zorg dat het spel vlotte doorgang kan vinden. 
4. Eventuele spikemarks en pitchmarks repareren, 
5. Na de laatste put onmiddellijk de green verlaten zodat achteropkomende flight kan gaan slaan. 
6. Scorekaart op de volgende tee invullen. 

 
 



 
   

  

5 
 

 
 
 
 
 
De negen stappen 
Stap 1: Golfbaanpermissie 
Men maakt kennis met de omgeving op de golfbaan en leert de basisbeginselen van golftechniek en 
etiquette. Hiermee is men in staat om op een plezierige en veilige manier baanervaring op te doen. Men 
leert ook hoe je zelf kunt oefenen en fysieke voorbereiding kunt doen. Fairplay binnen de golfsport staat 
hoog in het vaandel. Het accent bij de technieklessen zal liggen bij de grip, oplijnen en houding (GOH). 
 
Stap 2: Handicap 54 (GVB) 
Aan het einde van stap 2 kan de speler spelen volgens de criteria van handicap 54 (GVB). Daarvoor zal de 
speler beschikken over voldoende kennis van de etiquette en regelkennis. Daarnaast zal de speler zijn 
speelvaardigheden kunnen aantonen in de baan De accenten liggen nog steeds bij de GOH en de 
toepassing daarvan in de baan. 
 
Stap 3: Naar handicap 36  
Aan het einde van stap 3 heeft de speler zijn handicap 36 behaald. De accenten van deze stap zijn het 
toepassen van de regelkennis in de baan, kennis van het eigen spel en kennis van de baan. Hij/zij is 
bekend met de mogelijkheid deel te nemen aan de clubwedstrijden, dames- en herenmiddagen. 
 
De volgende 6 stappen zijn nog niet direct relevant voor de beginnende golfer en komen later aan bod. 
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