PROTOCOL DOORNSE GOLF CLUB
GOLFBAANPERMISSIE EN EGA HANDICAP 54
- 9 Stappenplan
Het NGF 9-stappenplan geeft golfers een duidelijke begeleiding en meer spelinzicht,
waarbij het speelplezier voorop staat!
Stap 1 – Naar Golfbaanpermissie
Bij Stap 1 wordt gestreefd naar het snel halen van de baanpermissie, waardoor het spelen van
golf steeds leuker wordt.
Kandidaat meldt zich voor lessen bij pro en ontvangt van pro lesboekje ‘Mijn Golfpaspoort naar
Golfbaanpermissie stap 1 (hierna te noemen: stap 1). Volgens deze methode wordt gelest.
Tijdens de lessen van de pro leert de kandidaat al de basis van de etiquette en de golfregels. De
pro verleent de kandidaat bij voldoende vaardigheden baanpermissie. In de regel is dit al na een
beperkt aantal lessen. Hierna mag de golfer zelfstandig de baan in.
Theorie: de golfregels
Het theorie-examen mag op elk moment worden afgelegd en blijft onbeperkt geldig, maar MOET
met succes zijn afgelegd op het moment dat de kandidaat zijn EGA handicap 54 in de praktijk
gaat behalen. Dit examen wordt afgenomen door een lid van de Regel- & Handicapcommissie.
De 9 etiquettevragen vormen een belangrijk onderdeel van het examen. Het aantal vragen over
de golfregels is 20, exclusief 1 Stablefordvraag. Hiermee bestaat het examen uit 30 multiple
choice vragen in totaal.
De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De kandidaat slaagt als hij/zij ten minste 23 van de
30 vragen goed beantwoordt. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het
Regelboekje of enig ander referentiemateriaal. Veelal wordt aansluitend aan dit examen het
praktijkexamen EGA handicap 54 afgelegd. De kosten voor het theorie-examen bedragen € 35,en is inclusief het afleggen van het praktijkexamen EGA handicap 54.
EGA HANDICAP 54
Stap 2 – Naar EGA handicap 54
Kandidaat vervolgt de lessen bij de pro aan de hand van stap 2.
Bij voldoende vaardigheid en na bewijs van slagen voor de theorie neemt een lid van de Regel- &
Handicapcommissie de kandidaat het examen EGA handicap 54 af .
Dit examen bestaat uit een ronde van 9 holes met een score van minimaal 18 stablefordpunten
of 18 holes ronde met een score van minimaal 36 stablefordpunten.
Kosten bedragen € 35,00 (inclusief het theorie-examen) te voldoen aan de Regel- &
Handicapcommissie.
N.B. Na het behalen van golfbaanpermissie en theorie kan eventueel elders een geregistreerde
Qualifyingkaart gespeeld worden voor het verkrijgen van EGA handicap 54.
In dat geval is de kandidaat verplicht een officieel geregistreerde Qualifyingkaart in te leveren bij
de Regel- & Handicapcommissie.
Stap 3 t/m stap 9 zijn de volgende stappen in golf:
Dit gebeurt op eigen initiatief. De Regel- & Handicapcommissie heeft hierin geen taak meer.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Regel- & Handicapcommissie,
regelcommissie@doornsegolfclub.nl
januari 2018

