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Stap	  1	  het	  verkrijgen	  van	  Golfbaanpermissie	  
	  

• Stap	  1	  begint	  met	  het	  volgen	  van	  praktijklessen.	  
	  

• De	  Golfprofessional	  van	  de	  Gooise	  Golfclub	  bepaalt	  of	  de	  kandidaat	  voldoende	  
ervaring	  heeft	  om	  voor	  zijn	  baanpermissie	  op	  te	  gaan.	  

	  
Voor	  de	  kandidaten	  zijn	  er	  nu	  de	  volgende	  opties:	  

1. De	  kandidaat	  is/wordt	  lid	  van	  de	  Gooise	  
Golfclub.	  De	  kandidaat	  krijgt	  toestemming	  
om	  te	  oefenen	  op	  de	  baan.	  

	  
	  

	  
2. De	  kandidaat	  meldt	  zich	  aan	  als	  

registratielid	  .	  	  
	  

3. De	  kandidaat	  wordt	  geen	  lid	  of	  registratie	  lid	  en	  kan	  uitsluitend	  praktijklessen	  
blijven	  volgen.	  NGF	  baanpermissie	  is	  niet	  mogelijk.	  Stap	  1	  wordt	  derhalve	  niet	  
behaald.	  

	  
Bij	  keuze	  1	  en2	  

• Voor	  het	  NGF	  regelexamen	  meldt	  de	  golfprofessional	  de	  kandidaat	  aan	  bij	  de	  
regelcommissie:.	  Het	  NGF	  regelexamen	  wordt	  in	  overleg	  met	  de	  kandidaat	  
afgenomen.	  

	  
De	  volgende	  administratieve	  zaken	  worden	  afgehandeld	  

• Aanmelden	  als	  lid	  of	  registratielid	  (	  ledenadministratie)	  
• Afvinken	  baanpermissie	  golfbaanexploitant	  (secretaris	  GGC)	  
• Afvinken	  behalen	  baanpermissie	  (golfprofessional)	  
• Afvinken	  behalen	  regelexamen	  (handicap	  en	  regelcommissie)	  

	  
De	  kandidaat	  	  ontvangt,	  	  een	  NGF	  pasje	  met	  
daarop	  :	  Baanpermissie.	  Hij	  kan	  nu	  op	  sommige	  
grote	  banen	  gaan	  spelen.	  
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Stap	  2	  Van	  Golfbaanpermissie	  naar	  EGA	  Clubhandicap	  54	  
	  
De	  kandidaat	  behaalt	  EGA	  Clubhandicap	  54	  door	  een	  Qualifying	  ronde	  te	  spelen	  met	  een	  
marker	  die	  minimaal	  EGA	  Clubhandicap	  54	  heeft.	  	  
Bij	  het	  behalen	  van	  18	  punten	  of	  meer	  (bij	  9-‐holes)	  of	  36	  punten	  of	  meer	  (bij	  18	  holes)	  
krijgt	  de	  kandidaat	  EGA	  Clubhandicap	  54	  (of	  lager).	  	  Dit	  staat	  gelijk	  aan	  het	  vroegere	  
GVB.	  
	  

	  
	  
Leden	  en	  registratieleden	  registreren	  hun	  kaarten	  bij	  de	  Gooise	  Golfclub	  
De	  kandidaat	  ontvangt	  een	  nieuw	  pasje	  met	  daarop:	  Clubhandicap.	  Steeds	  meer	  banen	  
zijn	  voor	  de	  kandidaat	  toegankelijk.	  
	  
Opmerking:	  

De	  GGC	  heeft	  dispensatie	  van	  de	  NGF	  ontvangen	  voor	  het	  verlenen	  van	  NGF	  
baanpermissie	  en	  het	  behalen	  van	  EGA	  clubhandicap	  54.	  	  

	  

Stap	  2b	  Het	  verlagen	  van	  de	  EGA	  Clubhandicap	  
	  
De	  kandidaat,	  nu	  trotse	  bezitter	  van	  Clubhandicap	  54	  =	  Golfvaardigheids	  Bewijs,	  blijft	  
lessen	  en	  oefenen	  om	  zich	  verder	  te	  bekwamen	  in	  het	  golfspel	  en	  zo	  een	  EGA	  
Clubhandicap	  te	  behalen	  tot	  37.	  
	  

• De	  EGA	  Clubhandicap	  kan	  uitsluitend	  verlaagd	  worden.	  Dit	  kan	  door	  het	  lopen	  
van	  qualifying	  kaarten	  op	  de	  Gooise	  Golfclub	  of	  op	  andere	  banen.	  Qualifying	  
kaarten	  dienen	  te	  worden	  voorzien	  van	  een	  sticker	  met	  nummer.	  

	  
• Indien	  de	  EGA	  clubhandicap	  is	  verlaagd	  tot	  37	  dan	  zal	  op	  de	  Gooise	  golfclub	  de	  

volgende	  stap	  zijn	  de	  zogenaamde	  NGF	  handicap.	  Deze	  handicap	  wordt	  door	  de	  
Gooise	  Golfclub	  bijgehouden	  en	  loopt	  van	  36	  tot	  0.	  Deze	  kan	  in	  tegenstelling	  tot	  
de	  EGA	  Clubhandicap	  ook	  verhoogd	  worden	  (maar	  nooit	  hoger	  dan	  handicap	  36)	  
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Stap	  3	  Het	  verkrijgen	  van	  een	  EGA	  Exact	  handicap.	  
	  
De	  EGA	  Exact	  handicap	  is	  het	  vervolg	  van	  de	  EGA	  clubhandicap	  maar	  kan	  alleen	  op	  
banen	  langer	  dan	  2750	  meter	  gehaald	  worden.	  (dus	  niet	  op	  de	  Gooise	  Golfclub)	  Deze	  
handicap	  kan	  ook	  verhoogd	  worden	  (tot	  maximaal	  36).	  

• Een	  EGA	  exact	  handicap	  wordt	  verkregen	  door	  minstens	  3	  Qualifying	  kaarten	  in	  
te	  leveren,	  gespeeld	  over	  18	  holes	  of	  over	  9	  holes,	  waarvan	  er	  1	  een	  
stablefordscore	  heeft	  van	  36	  of	  meer.	  

• Deze	  dienen	  gelopen	  te	  worden	  onder	  qualifying	  condities	  op	  18	  holes	  banen	  van	  
minstens	  2750	  meter	  of	  9	  holes	  banen	  van	  minstens	  1375	  meter	  uitgaande	  van	  
een	  handicap	  van	  36.	  

• Deze	  voor	  het	  eerste	  behaalde	  EGA	  exact	  handicap	  is	  meteen	  actief	  en	  blijft	  in	  het	  
opvolgende	  jaar	  ook	  actief.	  

	  

	  
	  
Opmerking:	  
Een	  EGA	  Exact	  handicap	  blijft	  actief	  (met	  een	  *	  op	  de	  kaart)	  indien	  men	  4	  qualifying	  
kaarten	  loopt	  per	  jaar.	  Een	  actieve	  handicap	  is	  veelal	  noodzakelijk	  voor	  deelname	  aan	  
wedstrijden	  op	  grote	  banen	  en	  deelname	  in	  competitie	  verband	  (geldt	  niet	  voor	  C-‐
Competitie)	  




