
 De Stappen 
 

Praktische tips 

 

 
 
 

Als nieuw jeugdlid word je automatisch aangemeld bij de 
jeugdcommissie. Onze Pro zorgt ervoor dat jij wordt ingedeeld 
en uitgenodigd voor de groepslessen op zondag.  
 
Ben je jonger dan 14 jaar, dan volg je verplicht het 
Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar van de NGF.  
Ben je aan het begin van het kalenderjaar ouder dan 14 kan je 
facultatief mee doen aan de lessen en het jeugdstappenplan. 
 
Dit stappenplan houdt in dat jij, op basis van wat je allemaal 
hebt geleerd, een taslabel kan verdienen (PAR, Birdie, Eagle, 
Albatross (Baanpermissie) en uiteindelijk je NGF-clubhandicap 
54 (GVB). 
 
Tijdens de lessen ga je oefenen met de vaardigheden en de 
gedragsregels die horen bij het label van de volgende stap.   
Van de Pro krijg je deze oefeningen ook mee zodat je met je 
ouders of andere golfers kan oefenen.  
 
Let op! Alleen als je Baanpermissie hebt, mag je alleen de 
baan op. Is dit niet het geval, moet je worden begeleid door 
iemand met minimaal NGF-clubhandicap 54 (GVB). 
 
Voor het behalen van het taslabel Albatross, wat gelijk staat 
aan golfbaanpermissie zijn 2 aandachtspunten belangrijk: 
 
1. Het regelexamen 

• Je hebt ‘Hole 1 t/m 9’ van het boek ‘De belangrijkste 
golfregels voor de jeugd’ goed gelezen. Je kent de 
antwoorden op de testvragen in het boek.  

• Je kunt de regels goed in de praktijk toepassen en hebt het 
golfregelexamen gehaald. 

 
2. De vaardigheden in de baan 
Je hebt  9 of 18 holes gelopen met een marker en hebt 
minimaal de scores gehaald zoals beschreven is in het NGF-
stappenplan 
 
De Golfbaanpermissie wordt uitgegeven door de Golfclub 
Capelle, in overleg met de Pro, als je aan beiden punten 
voldoet. 
 
Voor Golfbaanpermissie kan door de baaneigenaar een pasje 
aangevraagd worden bij de NGF.   
 

Op onze website vindt je 
belangrijke informatie over 
het jeugdprogramma. 
www.golfclubcapelle.nl 
 
Zoals: 
1. Het lesprogramma 
2. Het NGF 

jeugdstappenplan 
3. Wedstrijdoverzicht 
 
De golfclub werkt met 
Proware, het ledengedeelte 
op de website. Kijk of de 
juiste gegevens zijn 
ingevoerd. Dit is belangrijk 
voor onze administratie. 
Je hebt als nieuw jeugdlid 
automatisch Handicap 90. 
 
 
 
 
 
 
 
Het boek is te koop op de 
club bij de caddiemaster of 
de Pro. 
Voor het regelexamen kan 
je contact opnemen met 
Robert Domey, te bereiken 
op: 06 5465 3488. 
 
Als de Pro aangeeft dat je 
geslaagd bent voor de 
baanpermissie, lever je je 
score kaart in bij het 
secretariaat. Zij vragen het 
golfbaanpermissie kaartje 
aan. 

 

 
 
 
 
 

Je hebt het taslabel Albatross / NGF-pas golfbaanpermissie! 
 
Je hebt nu Handicap 55. 
Je kan nu samen met een Marker (met GVB) qualifyingkaarten 
gaan lopen. Deze lever je na afloop in bij het secretariaat. 
 

 
 
Het secretariaat voert jouw 
kaarten in in Proware 

http://www.golfclubcapelle.nl/


 

Je hebt samen met een marker (met GVB) een qualifying 
kaart gelopen vanaf de oranje tees en behaalde: 
 
Minimaal 36 Stablefordpunten (18-holes) of 
Minimaal 18 Stablefordpunten (  9-holes) 
 
Je hebt nu Handicap 54 en je GVB. 
 

Het secretariaat voert jouw 
kaart in in Proware en vraagt 
jouw GVB pasje aan bij het 
NGF.  
Vanaf nu kan je zelf je 
gelopen kaarten invoeren in 
Proware of in de app van 
Golf.nl 

 

Je loopt qualifyingkaarten en verbetert je scores! 
 
Zodra je minimaal handicap 36 heb gehaald, heb je de officiële 
EGA-Handicap 36. 
Vanaf nu kan je officiële NGF-wedstrijden en competitie gaan 
spelen. 
 

 

 

 


