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Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager  

 
Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen 
gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli 2012 af te schaffen. Alleen het 
NGF Golfregelexamen (theorie-examen) blijft verplicht. Het vroegere Golfvaardigheidsbewijs 
(afgekort GVB) heet nu Handicap 54. 
 
Voor jeugdleden van jonger dan 14 jaar moet het theorie-examen wel worden aangevraagd 
maar wordt volstaan met de theorielessen die door GC Bois le Duc worden gegeven als 
onderdeel van de groepslessen. Er hoeft door kinderen jonger dan 14 jaar dus geen examen te 
worden gedaan. Hieraan zijn bij GC Bois-le-Duc dan ook geen kosten verbonden. 
Jeugdleden van 14 jaar en ouder moeten wel het theorie-examen doen voor het behalen van 
de officiële Handicap 54 of lager. Dit kan bij GC Bois-le-Duc tegen een gereduceerd tarief. 
 
Wat moet de jeugd doen voor die Handicap 54? 
Jeugd wordt lid van GC Bois-le-Duc en kan ervoor kiezen om individueel of georganiseerd door 
de club les te volgen. Een beginnend jeugdlid krijgt direct bij inschrijving handicap 99. Indien 
een jeugdlid bij een andere vereniging les heeft gehad en daar al baanpermissie of een 
handicap heeft, zal dit door GC Bois-le-Duc op hetzelfde niveau worden overgenomen. 
 
De jeugd kan door middel van “proeven van bekwaamheid” een lagere handicap verdienen. 
Hiervoor worden tijden de reguliere les door de pro’s toetsen afgenomen om te helpen bij de 
ontwikkeling en om in te schatten hoe ver het jeugdlid is gevorderd. Ook wordt geregeld in de 
baan gespeeld: een baanles. Samen met een jeugdmentor kan worden gespeeld en door een 
goede score kan een lagere handicap en bijbehorende baanpermissie worden behaald. 
Jeugdleden mogen direct na inschrijving aan jeugdwedstrijden van GC Bois-le-Duc deelnemen 
en ook dan kan de handicap worden verbeterd en een baanpermissie worden verdiend. 
Er moeten altijd 9 of 18 holes zijn uitgespeeld. In alle gevallen moet een gekwalificeerde 
marker de kaart hebben ingevuld. Een marker is een volwassene of jeugdlid met  Handicap 54 
of lager. 
 

 
 
Een jeugdgolfer met handicap 99~91 speelt altijd vanaf de lichtblauwe tee. De playing 
handicap van deze spelers wordt berekend door die handicap met 36 te verlagen. Handicap 99 
wordt zo dus een playing handicap van 63. Aan de hand van de playing handicap en de stroke 
index wordt van de speler het aantal gespeelde slagen per hole omgerekend naar een 
Stableford-score. Bij een score van hoger dan 36 Stableford-punten (op 18 holes) wordt de 
handicap per hoger punt met een heel punt verlaagd. Dit gebeurt automatisch na invoeren van 
de score in E-Golf4U. De scores van Qualifying- en wedstrijdkaarten die gespeeld zijn op Golf 

Handicap Tee
Spel-

handicap
Diploma

> 90 lichtblauw > 54 -

90 lichtblauw 54 Baanpermissie blauw

72 lichtblauw 36 Baanpermissie paars

72 paars 54 Baanpermissie paars

60 paars 32 Baanpermissie rood

60 rood 32 Theorie-examen doen

≤54 rood tabel

≤36 rood/geel tabel

EGA-handicap: ook Q-kaarten 

van andere golfbanen toegestaan
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Parc De Pettelaar moeten nog dezelfde dag op de terminal in het clubhuis voor 24:00 uur zijn 
ingevoerd. Ook wedstrijdkaarten moeten op de speel-dag worden ingevoerd. 
 
Vreemde kaarten die op andere banen zijn gespeeld, moeten binnen 30 dagen thuis online in 
het E-Golf4U systeem worden ingevoerd. Zie ook de instructies op de site en in het clubhuis. 
Deze kaarten kunnen pas verwerkt worden als de golfer handicap 54 of lager heeft. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor speelkarten die tijdens de NGF-competitie op een vreemde 
baan zijn gespeeld, mits die baan qualifying is. 
 
Vergeet nooit je Persoonscode en/of NGF-nummer op de kaart in te vullen! 

Daarnaast moeten je naam, de naam en persoonscode en/of NGF-nummer van je marker en 
de juiste scores (aantal slagen en STableford score) per hole duidelijk zijn ingevuld op de 
kaart. Ook de totaalscores, inclusief Stableford-score moeten zijn ingevuld. De kaart moet 
nadat je hem hebt ingevoerd in E-Golf4U in de groene postbak worden gedeponeerd of aan de 
jeugdcommissie worden overhandigd. 
 
Voorbeeld 

Bij een handicap van 99 (playing handicap 63) is een Stableford-score van 38 behaald: de 
nieuwe handicap wordt 97. Deze handicap wordt bij het volgende rondje van 9 of 18 holes 
gebruikt.  
 
Baanpermissie blauw 

Bij het behalen van handicap 90 wordt baanpermissie blauw verleend. De jeugdcommissie 
zorgt ervoor dat de baanpermissie in E-Golf4U komt te staan. 
Op deze wijze kan de jeugdgolfer zelf de baanpermissie verdienen en is er ook terugkoppeling 
van de voortgang naar de ouders (en de pro en de jeugdcommissie). 
Een jeugdgolfer met de lichtblauwe baanpermissie mag nu altijd onder begeleiding van een 
volwassene of ander jeugdlid met maximaal handicap 54 in de baan (Pettelaar) oefenen. 
 
Baanpermissie paars 

Stap voor stap kan de jeugdgolfer de handicap verlagen en bij het bereiken van handicap 72 
wordt de paarse baanpermissie verdiend. Bij het spelen vanaf de paarse tee, wordt de playing 
handicap bepaald door 18 punten van de handicap af te trekken. Een handicap van 72 wordt 
zo een playing handicap van 54. 
Een speler met handicap 90~73 mag ook vanaf de paarse tee spelen. Dit heeft als voordeel de 
lagere aftrek (18 in plaats van 36), maar dan moet wel een grotere afstand naar de green 
worden overbrugd. Ook dit is ingebouwd in E-Golf4U. 
 
Baanpermissie rood 

Een speler met handicap 72~55 mag ook vanaf de rode tee spelen. Dit heeft als voordeel de 
lagere aftrek (0 in plaats van 18), maar dan moet wel een grotere afstand naar de green 
worden overbrugd. Ook dit is ingebouwd in E-Golf4U. 
Bij het bereiken van handicap 60 wordt de rode baanpermissie verdiend. Bij het spelen vanaf 
de rode tee wordt de playing handicap bepaald op basis van de handicaptabellen van de 
golfbaan.  
 
Op andere banen spelen met handicap 54 of lager 

Vanaf handicap 54 mag een speler ook Q-kaarten spelen op vreemde banen. Wedstrijden en 
Competities mogen met elke handicap worden gespeeld op vreemde banen en deze kaarten 
worden wel verwerkt in de handicap. Deze kaarten moeten ook worden ingeleverd in de 
groene brievenbus onder de trap van de driving range op De Pettelaar. De handicapcommissie 
kan de kaart dan controleren en eventueel een correctie uitvoeren. 
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Theorie-Examen 

Als de jeugdspeler een handicap heeft bereikt die in de buurt komt van 54, zal het theorie-
examen moeten worden aangevraagd. Pas nadat de speler is geslaagd voor het examen, kan 
hij naar handicap 54 of lager zakken. Stel dat een speler van 14 jaar of ouder gaat spelen op 
Golf Parc de Pettelaar met handicap 57 en 40 Stableford-punten scoort. Dan hoort de handicap 
onder de 54 te zakken. Maar als het examen nog niet is gehaald, blijft de jeugdspeler op 
handicap 55 steken. 
Als een speler jonger is dan 14 jaar hoeft geen examen te worden gedaan als voldoende 
theorielessen zijn bijgewoond. De jeugdcommissie bepaalt of de hiervoor vereiste 
theorielessen ook daadwerkelijk zijn gevolgd en past dan het profiel van de speler in E-Golf4U 
aan. Het theorie-examen wordt dan als gehaald aangemerkt in E-Golf4U. 
Een EGA-handicap 54 of lager wordt pas door de NGF geaccepteerd als het theorie-examen 
met goed gevolg is afgelegd of door de jeugdcommissie is geregistreerd. Het systeem (E-
Golf4U) zal dan automatisch het officiële NGF-pasje met handicap 54 of lager aanvragen. Het 
pasje kan dan aan de balie van De Pettelaar worden opgehaald. Pas na het behalen van een 
NGF-pasje met handicap 54 of lager is het spelen van Q-kaarten op andere golfbanen dan De 
Pettelaar toegestaan. 
 
 
Gebruik van E-Golf4UHet handicapsysteem vanaf handicap 99 en met de lichtblauwe en 
paarse tees is volledig ingebouwd in E-Golf4U, het administratiesysteem dat op onze club 
wordt gebruikt.  
Onze jeugdleden kunnen zelf (of onder begeleiding) hun scorekaarten invoeren en de 
handicapverbeteringen online bijhouden. Deze worden ook regelmatig gepubliceerd in het 
registratiebord onder de trap van de driving range. 
 

Hoe en waar moet ik me registreren? 

Jeugdleden die les hebben via de jeugdcommissie van GC Bois-le-Duc, zijn altijd lid van onze 
vereniging en dus bij de NGF geregistreerd. Indien elders of privé les wordt gevolgd, dan 
volgen jeugdleden altijd de procedure die geldt voor volwassenen (schema van Golf Parc De 
Pettelaar). 
 
Hoe bereid ik me voor op het theorie-examen? 

Jeugdgolfers krijgen theorieles tijdens de reguliere groepslessen. Dit is uitleg in een 
instructielokaal en/of oefenen in de praktijk, bijvoorbeeld tijdens een baanles.  
Jeugdleden die 14 jaar of ouder zijn (dit is direct op/na de 14e verjaardag) zullen zich moeten 
voorbereiden op het schriftelijke theorie-examen (de regels van het spelen in de baan, de 
etiquette en het Stableford-systeem). Dit kan door een boek of dvd bij de receptie van De 
Pettelaar aan te schaffen of via www.golfboeken.nl. Ook via internet kunnen regelvragen 
worden geoefend. De voortgang kan worden gevolgd na registratie op www.degolfacademie.nl. 
Dit is gratis voor NGF leden (dus alle jeugdgolfers van GC Bois-le-Duc). 
 
Hoe en waar meld ik mij aan voor het Regelexamen? 

De examencommissie van de vereniging stelt het Golfregelexamen samen uit het door de NGF 
ter beschikking gestelde materiaal. Het Golfregelexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen 
waarvan er maximaal zeven fout beantwoord mogen zijn. Via examen@gcboisleduc.nl meld je 
je aan. Het Golfregelexamen wordt doorgaans op de laatste donderdag van de maand 
afgenomen in Hotel Mövenpick, Pettelaarpark 90 te 5216 PH ’s-Hertogenbosch (073-6874674), 
en de aanvang is 19:30 uur. De tijdsduur voor het examen bedraagt 60 minuten. De uitslag 
wordt direct na het examen verteld aan de kandidaat. Als je bent geslaagd, dan blijft dit 
onderdeel onbeperkt geldig. Je ontvangt ook een bewijs hiervan. 
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Hoe betaal ik de kosten voor het regelexamen? 

Na aanmelding voor het regelexamen dient voor jeugdgolfers die ouder zijn dan 14 (dit is 
direct na de 14e verjaardag) de kosten voor het examen tenminste vijf dagen voor de dag van 
het regelexamen over te maken op bankrekening: 12.59.88.893 t.n.v.  
GC Bois-le-Duc, onder vermelding van Regelexamen en DE NAAM VAN DE KANDIDAAT!!! 

 

Hoe verkrijg ik mijn EGA Handicap 54 of lager? 

De jeugdgolfer die geslaagd is voor het theorie-examen of geregistreerd is (als jonger dan 14), 
moet tenminste één Q-kaart of wedstrijd hebben gespeeld en, uitgaande van handicap 54, 36 
punten of meer hebben behaald. Bij een score van 36 of meer is daarmee handicap 54 of lager  
verdiend. Dan krijg je “automatisch” de officiële NGF-kaart met de handicapvermelding. 
 

Hoe lever ik mijn Qualifying kaart in? 

Spelers moeten de op De Pettelaar gespeelde Qualifyingkaarten nog dezelfde dag invoeren via 
de website of via de terminal in de gang van het clubhuis. Dit kun je doen door via de terminal 
in het clubhuis in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord of door je NGF-pasje door 
de paslezer te halen. Wanneer het invoeren om een of andere reden niet lukt kan de kaart, 
onder vermelding van de reden, in de groene brievenbus onder de trap van de drivingrange 
worden gestopt.  
 
Wedstrijd- of qualifyingkaarten die gespeeld zijn op een andere baan dan De Pettelaar, moet je 
direct thuis invoeren op de website (E-Golf4U). Als je zelf niet in staat bent thuis, de op andere 
banen dan De Pettelaar gespeelde vreemde kaarten in te voeren, kun je deze, ook weer onder 
vermelding van de reden, binnen 30 dagen na speeldatum in diezelfde groene brievenbus 
stoppen. Uitsluitend correct en volledig ingevulde en ondertekende kaarten met datum, tijd, 
van welke kleur gespeeld is, gegevens marker, genummerde NGF-sticker of print enz. worden 
geaccepteerd. Van wedstrijden en /of competities moet ook het CBA worden vermeld. Dat 
laatste kun je vragen aan de wedstrijdleiding.  
 

 

Tarieven 

Het tarief voor een jeugdlid bij GC Bois-le-Duc is € 20,00 per kalenderjaar. 
 
Het tarief voor het golfregelexamen voor golfers vanaf 18 jaar bedraagt € 99,00.  
Hierbij is het golfregelexamen en de prijs van de greenfees voor de twee oefenrondes met 
jouw mentor en een eerste negen holes qualifying–ronde inbegrepen. Je mentor kan daarbij 
ook voor je optreden als marker en zorgt voor uitleg en begeleiding voor, tijdens en na afloop 
van de rondes!  
 
Voor jeugdige kandidaten van 14 tot en met 18 jaar is dat examentarief € 54,00 omdat het 
alleen het theorie-examen betreft en er geen greenfee voor een qualifying ronde onder 
begeleiding hoeft te worden betaald als het jeugdlid golfles volgt via de reguliere groepslessen 
van GC Bois-le-Duc. Ook de kandidaten met een Total Golf Abonnement (TGA) die zich ook 
tijdig hebben aangemeld als lid van GC Bois-le-Duc, betalen € 54,00 examengeld. 
 
Deelnemers aan een herexamen voor theorie dienen eenmalig € 15,00 extra te betalen.  
 
Jeugdgolfers onder de 14 jaar moeten zich, via de jeugdcommissie, inschrijven voor het 
theorie-examen en zijn automatisch geslaagd. Voor deze administratieve handeling hoeven ze 
niets te betalen bij GC Bois-le-Duc. 
 
Nadat een EGA-handicap 54 is behaald kunt je doorgaan voor stap 3 van het 9-stappenplan. 
Jeugdleden kunnen nu ook een abonnement nemen bij Golf Parc De Pettelaar. Met dit Total 
Golf Abonnement kun je zelfstandig spelen op de baan. Jeugdleden met handicap 54 of lager 
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die geen abonnement hebben bij De Pettelaar, moeten buiten de reguliere golflessen en buiten 
de door de jeugdcommissie georganiseerde wedstrijden en activiteiten om een greenfee 
betalen aan De Pettelaar.   
 

 
Samenstelling examencommissie 

De namen van de door de NGF gecertificeerde examinatoren kun je vinden in de 
commissielijst, Info. 
Indien je nog vragen hebt, dan kun je deze naar examen@gcboisleduc.nl worden gestuurd of 
naar de jeugdcommissie: jeugd@gcboisleduc.nl. 
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