
 

 

 
 
 
 
Opleiding tot Rules Official 
 
Toelatingsexamen 
Bij het behalen van minimum 60% op het toelatingsexamen wordt men toegelaten tot de opleiding 
met de graad van Rules Reporter. 
 
De cyclus bestaat uit 3 stadia die samen minimum 4 jaar duren. 
Na elk opleidingsjaar volgt een verplicht examen waar minimum 70% moet worden behaald. 
Tevens worden de kandidaten geëvalueerd op hun prestaties in de praktijk. 
 
 
RULES REPORTER (minimaal 1 jaar)  
Tijdens het eerste jaar volgt de kandidaat theoretische en praktische opleidingssessies en is 
aanwezig tijdens enkele federale wedstrijden onder begeleiding van een Referee.  
 
RULES ASSISTANT minimaal 1 jaar)  
Tijdens het tweede jaar mag de kandidaat reeds zelfstandig eenvoudige rulings geven en wordt die 
getraind in meer ingewikkelde rulings door een Referee.  
 
ASSISTANT REFEREE (minimaal 2 jaar)  
De volgende twee jaar mag de kandidaat geleidelijk aan zelfstandig rulings geven zoals een Referee. 
Deze wordt tevens opgeleid in de set-up en markering van een golfterrein, het opstellen van lokale 
regels, procedures voor starters, marshals, terreinevacuatie, tijdsmeting, enz.  
 
REFEREE  
Na het succesvol beëindigen van de opleiding krijgt de kandidaat de graad van Referee.  
Een Referee kan volledig zelfstandig alle rulings geven en instaan voor de set-up en het markeren 
van een terrein, het opstellen van lokale regels en alle andere procedures die vereist zijn voor een 
golfwedstrijd. Als Chief Referee maakt die dan ook deel uit van het wedstrijdcomité́.  
Elke Referee wordt de mogelijkheid geboden om ten gepaste tijde in St. Andrews de driedaagse 
“Tournament Adminstrator and Referee School” te volgen en er het R&A-examen af te leggen.  
 
EEN RULES OFFICIAL IS EEN VRIJWILLIGER  
Tijdens wedstrijddagen worden alleen verplaatsingskosten en een kleine dagvergoeding betaald.  
Vanaf de graad van Rules Assistant zorgt de Federatie voor een uniform (polo, pull en stropdas) en 
een gold card (vrije banen-kaart).  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Bijlage 2 – Informatie voor de leden  
 
Geacht lid, 
 
Het federale arbitragekorps zoekt kandidaten voor de opleiding tot “Rules Official”.  
Profiel kandidaat (M/V/X)  
• 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 65 jaar.  
 
Informatiesessie  
 
Op zaterdag 14 januari 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 30 november 2022. 
 
Met sportieve groeten.  
 
 
Johan Verbiest      Eric Maes 
Sports & Technical Director    Rules Chairman 

 
 


