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Stap 1  Baanpermissie

Golfvaardigheid
De golfprofessional heeft u technische vaardigheid bijgebracht om de stap te maken naar baanpermissie. Vanaf dit punt gaat 
de GCH u begeleiden naar een geregistreerd spelende golfer. 

•  Al de aanvullende en administratieve zaken dienen bijgehouden te worden door een golfclub, voor u de GCH.  
Wij houden uw handicap bij en verschaffen u de golfpas die uw golfvaardigheid toont. 

Traject toebehoren
 a. Lesboek “Golfregels voor startende golfer”
	 b.	 Officiële	NGF	boekje	“Golfregels”
 c. Stap 1 van het 9-Stappenplan
 d. Traject handicap 54
 e. Introductiefolder van de NGF “Welkom in Golf”

Etiquette ronde
De etiquette ronde wordt op de zaterdag vóór aanvang van de cursusavonden gehouden.
In groepsverband gaat u met een regel-commissaris de golfbaan in, waarbij uitleg wordt gegeven over veiligheid, zorg voor de 
baan, speltempo en de omgangsvormen.
Deze verplichte les hoort bij “Stap 1 Baanpermissie”. De les duurt twee uur en begint om 10.00 uur. Hierna is stap 1 afgerond 
en bent u geregisteerd baanpermissie golfer bij onze vereniging.
Als golfer met baanpermissie mag u op onze golfbaan spelen van de oranje of rode afslagplaatsen. Een goed begin om uw 
golfvaardigheid te verbeteren en om na uw examen van de golfregels uw eerste qualifying kaart te spelen.

Geregistreerde Baanpermissie
Uw baanpermissie is vijf jaar geldig, maar er wordt van uitgegaan dat binnen ca. 12 maanden de “handicap 54” wordt behaald. 
Daarmee is het traject afgesloten.

Het Baanpermissie taslabel wordt aangemaakt (na ca. 1 week op secretariaat beschikbaar).

•  Het NGF Baanpermissie kaartje wordt aangevraagd. De geldigheidduur van het NGF Baanpermissie kaartje is tot het lopende kalender-
jaar, voor de daarop volgende jaren is een Fee verschuldigd ( inclusief NGF afdracht ), te voldoen bij factuur.

 
•  Behalve het kaartje ontvangt u twee maal per jaar het NGF Golfjournaal (één per adres).  

Tevens bent u vanaf dat moment bij de NGF collectief WA verzekerd tijdens het golfen.
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Traject naar handicap 54!    Bestemd voor de cursisten van Golf Academy Heiloo.

Het traject naar “Clubhandicap 54” verloopt volgens het NGF 9-stappenplan en bevat de volgende stappen:



Stap 2 Op weg naar handicap 54

Regelexamen
De golfsport is in verscheidene opzichten uniek. Het is een spel van precisie dat onder uiteenlopende omstandigheden wordt 
gespeeld in de vrije natuur. Bovendien is in de meeste gevallen geen referee (scheidsrechter) aanwezig. Dit betekent dat elke 
speler een zekere kennis van de golfregels en etiquette moet hebben om het spel met plezier en op een eerlijke manier te 
kunnen spelen. Hoe zou u anders kunnen weten hoe u verder moet spelen bij een verloren bal, de bal in het water is beland of 
als de bal in de struiken onspeelbaar ligt?

Jaarlijks worden er drie golfregel-cursussen (in april, juni en september) in ons clubhuis gegeven. Op twee achtereenvolgende  
dinsdagavonden wordt de golfregel-cursussen gegeven. U krijgt de golfregels op een aanschouwende manier uitgelegd (via 
diapresentatie,	film)	geheel	in	lijn	met	het	lesboek	“Golfregels	voor	startende	golfers”.
De week hierop volgend is het golfregel-examen.
Het golfregel-examen bestaat uit 30 meerkeuze vragen: 10 vragen over de etiquette, 19 vragen over de Golfregels en 1 vraag 
met een Stablefordpunten berekening. Bij minimaal 23 goed bent u geslaagd en wordt een ‘Bewijs van Slagen’ verstrekt.

• Herexamen is mogelijk na 2 weken.

Qualifying-ronde
In de golfsport spelen golfers samen, ongeacht hun speelsterkte. De sterke speler naast de minder sterke speler, al dan niet in 
wedstrijden. Door dit systeem heeft iedere speler gelijke winkansen ongeacht zijn speelsterkte. De speelsterkte wordt bepaald 
door geregistreerde scorekaarten die bepalend zijn voor de handicap. Om uw speelsterkte te bepalen dient u een scorekaart in 
te leveren waaruit blijkt dat u met max. 3 slagen per hole extra (gemiddeld) een golfronde kunt spelen. In de golfregel-cursus 
wordt dit handicap systeem uitvoerig behandeld.

Deze zgn. Qualifying-kaart (of Q-kaart) kunt u spelen als u baanpermissie heeft en in het bezit bent van het ‘Bewijs van Sla-
gen’. U, als beginnende golfer, start met een handicap 54. Op tabellen in het clubhuis kunt u vinden hoeveel slagen u meekrijgt 
met uw 54 handicap, op 9 of 18 holes, afhankelijk van de kleur afslagplaats die u gaat spelen.
Een Q-kaart dient u te spelen met een golfer (marker) met een geldige handicap van minimaal 54.

Het is ook mogelijk dat u een Qualifying ronde gaat spelen met een GCH club golfer, alleen of samen met nog een medespeler 
(tijdstip in overleg). Daarvoor kunt u zich aanmelden bij het secretariaat.

• Als het resultaat na het spelen van 9 holes beneden de 18 Stablefordpunten is, gewoon opnieuw proberen.
• Als het resultaat na het spelen van 9 holes 18 Stablefordpunten is heeft u de start handicap gehaald.
• Als het resultaat na het spelen van 9 holes boven de 18 Stablefordpunten is, wordt uw handicap direct verlaagd naar…

Handicap Registratie (home course)
Gefeliciteerd, u heeft uw handicap 54 gehaald en kunt nu (bijna) overal in de wereld spelen. U gaat ondervinden hoe fantas-
tisch uw spel is, het liefst morgen weer, dit was geweldig. U gaat ondervinden hoe teleurstellend uw spel is, het liefst morgen 
weer, dan gaat alles beter. 

De GCH registeert uw handicap. U kunt uw gespeelde kaarten bij de GCH inleveren. Onze Handicapcommmissie zal uw nieuwe 
handicap uitrekenen en verwerken. 

Wanneer u begint met golfen bent u waarschijnlijk nog geen lid van een golfvereniging. Toch dient elke golfer een golfclub 
te hebben waar zijn handicap wordt geregistreerd. U bent in het traject 54 handicap automatisch handicap-registratie golfer. 
Tot het einde van dit jaar zijn de kosten verwerkt in ons handicap 54 traject. In de daarop volgende jaren zijn daaraan kosten 
verbonden. 

Traject naar hcp 54 (vervolg)
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De registratie wordt stilzwijgend verlengd, tenzij voor 1 december van het lopend jaar is opgezegd. De NGF registratie dient u 
dan elders onder te brengen.

Kosten
-  Traject handicap 54 met baanpermissie,
 Regelexamen en NGF kaartje voor vrije golfer € 65,- 
 voor clubleden, bedrijfsleden en sponsoren € 38,-
-  Privé examen / Herexamen € 10, -
-  verlenging Baanpermissie vrije golfers € 45,- per jaar
-  verlenging Handicap Registratie golfers € 50,- per jaar
* Het handicap registratie lidmaatschap is inclusief het NGF lidmaatschap.

Nogmaals: Jaarlijks worden drie golfregel-cursussen (in april, juni en september) in ons clubhuis gegeven. De golftregel-
avonden zijn speciaal georganiseerd om u voor te bereiden op het regelexamen. Op twee achtereenvolgende dinsdagavon-
den wordt de theorie doorgenomen. U krijgt de golfregels en de gedragsregels op een aanschouwende manier uitgelegd (via 
diapresentatie,	film)	geheel	in	lijn	met	het	lesboek	“Golfregels	voor	startende	golfer”.	De	week	hieropvolgend	is	het	golfregel-
examen, waarna u te horen krijgt of u geslaagd bent. 

De cursus wordt gegeven bij minimaal 6 deelnemers, bij minder deelnemers heeft u twee optie’s:
1. Wachten op de volgende cursus.
2.  Eén verkorte golfregel-les, waar de regels zo veel mogelijk in de baan worden gedemonstreerd.  

Na zelfstudie kunt u dan twee weken hierna examen doen. 

Indien deze uitzonderlijke situatie zich voordoet melden wij dat een week vooraf. De verkorte cursus begint op de geplande 
1e dinsdag om 17.00 uur (vanwege zonsondergang) met twee weken daarna het examen om 19.00 uur.

Martin Alleman
Voorzitter Regel- en Handicap Commissie

Heiloo, januari 2021 | Versie 2021

Traject naar hcp 54 (vervolg)

U kunt er voor kiezen volwaardig lid te worden van de GCH (onbeperkt spelen), op onze website vindt u hierover alle mogelijk-
heden. De ervaring leert dat u als volwaardig lid van een golfclub het meeste plezier zal halen uit het golfspel. Het liefst zien 
wij (vanzelfsprekend) dat u lid wordt van de GCH. Wij hebben wedstrijden op allerlei niveau, waarin u uw golfprestaties kunt 
spiegelen met spelers in uw handicapcategorie. 
Zoveel golfen als u wilt en dan nog dichtbij huis, wie wil dit niet? Wij heten u van harte welkom als handicap-registratiegolfer 
of als volledig lid.

Vergeet niet dat het behalen geen eindpunt is, maar een begin. Het gaat er uiteindelijk om, dat de beginnende speler met 
voldoende kennis van de regels de handicap 54 bereikt en nog jaren kan genieten van de golfsport.


