
  

 

Protocol digitaal NGF Golfregelexamen 
 

Het NGF Golfregelexamen kan volgens het Reglement Handicap 54 alleen 

schriftelijk worden afgenomen en in uitzonderingsgevallen mondeling. In deze 

uitzonderlijke tijd met het coronavirus, waarbij de clubhuizen dichtzijn en we 1,5 

meter afstand moeten houden, kunnen er geen schriftelijke golfregelexamens 

worden afgenomen op de gebruikelijke wijze. Wel zijn er genoeg golfers die juist nu 

tijd hebben om de golfregels te leren en examen te doen. 

Daarom wil de NGF de komende periode (einddatum nog onbekend), gelet op de 

bijzondere omstandigheden, toestaan dat het NGF Golfregelexamen digitaal mag 

worden afgenomen (zie artikel 4.6d van het Reglement Handicap 54). In dit 

document staat beschreven op welke manier het examen mag worden afgenomen. 

 

In deze tijd wordt veel gebruikgemaakt van manieren om elkaar te ‘zien’ middels 

programma’s als Zoom en Microsoft Teams. Het is belangrijk dat een programma 

de functie heeft van het delen van een scherm en het zien en horen van de 

kandidaat tegelijkertijd. Examens via deze programma’s zullen wij tijdelijk 

toestaan. Hieronder staat beschreven hoe dat in zijn werk moet gaan. Afwijken van 

deze procedure is niet toegestaan, tenzij daarvoor vooraf schriftelijke goedkeuring 

door de NGF wordt gegeven. 

 

Belangrijk vooraf 

Het examen kan alleen 1-op-1 worden afgenomen en niet bij meerdere personen 

tegelijk. 

 

Stappen 

1. De kandidaat en de Regelcommissie zijn in contact aangezien de kandidaat 

klaar is voor het maken van een examen. 

2. Een datum en tijd worden afgesproken. 

3. De examinator genereert een examen via club.ngfgolfregelexamen.nl en 

kiest voor het ‘klassikale examen’ (site of pdf). Het klassikale examen is één 

vraag per pagina, zodat je met het delen van het scherm maar één vraag 

ziet. Ook downloadt de examinator het antwoordformulier. 

4. De examinator noteert de naam van de kandidaat op het antwoordformulier 

en noteert de antwoorden die de kandidaat tijdens het examen geeft. Het is 

aan te raden dat de kandidaat zelf ook de antwoorden meeschrijft om na 

afloop de antwoorden te kunnen heroverwegen indien daar tijd voor is.  

5. Om deel te nemen moet de examinator de werkplek van de kandidaat 

kunnen zien; toetsenbord, muis, de afwezigheid van hulpmiddelen en de 

kandidaat zelf.   

6. Het is belangrijk dat de examinator en de kandidaat beschikken over een 

device (laptop, mobiele telefoon of IPad) met een camera, geluid en internet 

en de bijbehorende opladers. 

7. Het is belangrijk dat de examinator en de kandidaat beiden in een rustige 

ruimte zitten waar zij niet gestoord worden. 

8. De examinator en de kandidaat zitten beiden alleen in de ruimte. 

9. De examinator en de kandidaat zullen op de afgesproken tijd digitaal 

zichtbaar in contact zijn via de devices. 

10. De examinator zorgt ervoor dat hij zijn scherm deelt met de kandidaat. 

11. De kandidaat zet de camera van de laptop aan zodat de examinator hem en 

zijn omgeving kan zien.  



  

12. De examinator vertelt wie hij is en wat hij voor de club doet en stelt de 

kandidaat op zijn of haar gemak. 

13. De kandidaat bevestigt zijn/haar naam en geboortedatum en de examinator 

noteert deze op het antwoordformulier. 

14. De examinator vraagt vooraf of de devices voldoende opgeladen zijn of 

reeds aan een oplader hangen. 

15. De examinator legt de kandidaat uit hoe het examen werkt: 

a. De tijdsduur van het Golfregelexamen is 60 minuten*. De kandidaat 

slaagt voor dit onderdeel als hij ten minste 23 van de 30 vragen goed 

heeft beantwoord. Als een kandidaat voor het Golfregelexamen is 

geslaagd, dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. Er zijn 30 vragen 

waarvan 10 etiquettevragen. 

b. De examinator stelt elke keer een vraag en de kandidaat schrijft het 

antwoord mee, eventueel vertelt de kandidaat het antwoord hardop. 

c. De kandidaat mag geen boeken of andere (online)hulpmiddelen 

gebruiken. 

16. De examinator vraagt aan de kandidaat of hij/zij nog vragen heeft. 

17. Naast het delen van het scherm kan de examinator de kandidaat tijdens 

gehele examen steeds zien om te zorgen dat hij/zijn geen andere 

hulpmiddelen gebruikt. 

18. De kandidaat kan de vraag met het bijbehorende plaatje zien en lezen en 

vervolgens het antwoord noemen en/of noteren. 

19. De examinator herhaalt eventueel het antwoord en noteert het antwoord. 

20. Het advies voor de kandidaat is om ook het antwoord mee te schrijven.  

21. Zo worden alle 30 vragen doorlopen. 

22. Als er nog tijd over is, kan er nog worden teruggegaan naar een vraag waar 

de kandidaat over twijfelt of hij/zij kan nog een keer door de vragen gaan 

om te kijken of hij/zij de juiste antwoorden heeft gegeven. Dit mag binnen 

het aangegeven uur. 

23. Vervolgens kunnen de examinator en de kandidaat de antwoorden 

doornemen om zeker te weten dat de examinator de juiste antwoorden gaat 

nakijken. De antwoorden die de examinator noteert zijn de officiële 

antwoorden en vormen het uitgangspunt voor de uitslag. 

24. De examinator kijkt het examen na (dit duurt een paar minuten). 

25. De examinator vertelt de kandidaat of hij/zij wel of niet is geslaagd. 

26. Mocht de kandidaat gezakt zijn, dan kan er een afspraak worden gemaakt 

voor een herkansing. 

27. Mocht de kandidaat geslaagd zijn, dan zal hij/zij het bewijs van slagen 

ontvangen (middels post of later op te halen op de club als de clubhuizen 

weer open gaan). 

28. Het bewijs van slagen (Golfregelexamenbewijs) is hier voor clubs gratis te 

bestellen: 

https://www.golfboeken.nl/ngf/regelinstructie-en-examens.html 

29. Als de kandidaat geslaagd is, moet de examinator zorgen dat de club dit 

digitaal in hun software verwerkt, zodat dit ook bekend is bij de NGF. 

 

Belangrijk voor de clubs 

• Bij het aankondigen dat een digitaal examen mogelijk is, gebruik dan het 

woord ‘digitaal’ en gebruik niet de term ‘online’. Het is namelijk geen ‘online’ 

examen. Geheel online-examen afnemen is nu nog niet mogelijk. Wat we nu 

doen is het mogelijk maken van het digitaal af nemen van het 

golfregelexamen door een examinator, zodat kandidaat en examinator niet 

fysiek bij elkaar hoeven te komen. 

https://www.golfboeken.nl/ngf/regelinstructie-en-examens.html


  

• Het Reglement Handicap 54 blijft onverkort gelden. Bij twijfel of 

tegenstrijdige bepaling(en) tussen dit Protocol en het Reglement Handicap 

54 geldt het Reglement Handicap 54 tenzij de NGF anders besluit. 

• Een belangrijke passage uit het Reglement Handicap 54: ‘Kandidaten die lid 

zijn van een Club en derhalve een Home Club hebben, dienen het 

Golfregelexamen te behalen op deze Club. De Examinator controleert of de 

Kandidaat lid is van de Home Club. Als de Kandidaat een andere Home Club 

heeft, dan zal de Examinator de Kandidaat naar deze Home Club verwijzen 

voor het afnemen van het Golfregelexamen.’ 

 

 

* Bij zoom is de maximale tijd 40 minuten. Mocht het examen niet in die tijd zijn 

afgenomen, dan kan de kandidaat een uitnodiging sturen zodat er nog een keer 

40 minuten de tijd is. Houd wel (bij elkaar) maximaal één uur aan. 

 

** Bijlage: Reglement Handicap 54 
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