HOE TE HANDELEN ALS U HANDICAP 54 WILT BEHALEN ?
Onderstaande procedure is van toepassing voor leden van Golfvereniging Golfhorst. Niet-leden
vinden nadere informatie op de site van de Nederlandse Golffederatie www.ngf.nl.
Als u handicap 54 wilt gaan halen, krijgt u deze, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
1. U hebt NGF-golfbaanpermissie behaald. Deze wordt verleend als de golfprofessional of de
golfbaaneigenaar van mening zijn, dat de kandidaat over voldoende kennis van etiquette
beschikt en een bepaalde golfvaardigheid heeft bereikt;
2. U hebt het golfregelexamen met goed gevolg afgelegd;
3. U hebt een Qualifying Kaart ingeleverd, uitgaande van Handicap 54. Dit betekent, dat u, bij
afslaan van de verschillende kleuren het volgende aantal slagen meekrijgt (de zogenoemde
playinghandicap:
Dames
Heren
Americabaan, 18 holes
43
34
Americabaan, 9 holes
22
17
Grote baan, 18 holes geel
61
54
Grote baan, 18 holes rood
54
46
Grote baan, 18 holes oranje
48
43
Grote baan, 1e 9 holes, geel
32
29
Grote baan, 1e 9 holes, rood
28
24
e
Grote baan, 1 9 holes, oranje
25
21
Grote baan, 2e 9 holes, geel
29
26
Grote baan, 2e 9 holes, rood
27
23
e
Grote baan, 2 9 holes, oranje
24
21
4. U volgens de ingeleverde Qualifying Kaart een Stablefordscore van 18 punten of meer voor 9
holes of 36 punten of meer voor 18 holes heeft gehaald.
Ten aanzien van de Qualifying Kaart gelden de volgende condities:
1. De kaart wordt voor de ronde geregistreerd. Hiervoor dient u bij de receptie van de Golfhorst
te vragen naar een Qualifying Kaart;
2. De baan voldoet aan de gestelde eisen om Qualifying te zijn. De receptie van de Golfhorst
kan deze informatie verstrekken;
3. De gehanteerde spelvorm is Stableford
4. De Qualifying Kaart moet worden gespeeld met, en scores genoteerd door, een marker, die
minimaal in bezit is van EGA-handicap 54;
5. De Qualifying Kaart is correct ingevuld en door zowel kandidaat als marker ondertekend.
6. De Qualifying Kaart wordt na afloop van de ronde direct ingeleverd bij de receptie van de
Golfhorst, die voor verdere afwikkeling zorg draagt.
Verlaging van Handicap 54
Als u Handicap 54 of lager heeft behaald wordt dit door de vereniging gemeld bij de NGF, die
vervolgens een NGF pasje zal toesturen, met daarop vermeld “EGA handicapbewijs”.
Als u deze Handicap wilt verlagen kan dat door Qualifying Kaarten te lopen. Wel dient u het aantal
slagen, dat u mee krijgt opnieuw te bepalen, afhankelijk van de op dat moment voor u geldende
EGA-handicap. Op het prikbord hangen tabellen, waarop u uw playing handicap (=aantal slagen, dat
u meekrijgt) kunt afIezen.Iedere kaart, die een score geeft van meer dan 18 punten bij 9 holes en van
meer dan 36 punten bij 18 holes zal een verlaging van de EGA-handicap tot gevolg hebben.
Wij wensen u veel succes.
Namens Golfvereniging Golfhorst
Lei Holthuijsen.

