
 
 

Geleideformulier <Op weg naar EGA handicap 54> 

 

Naam: 

 

 

 Stappen voor het verkrijgen 

van een EGA handicap 

Activiteiten Beoordelaar  

of uitvoerder 

Datum + Paraaf 

1 Baanpermissie voor Par-3 

baan 

Golflessen door de Pro voor 

verkrijgen: 

- enige technische golfvaardigheid 

- enige regelkennis 

Pro  

2 Voorbereiden op zelfstandig 

golfen in de baan 

- Lid worden van GCE *) 

- Registratie bij de NGF **) 

 (Clublidmaatschappas) 

Administratie  Speler invoeren in NGP 

programma 

3 Ervaring opdoen met het 

golfen in de baan.  

Regelkennis opdoen door 

bestuderen van het golf-

regelboekje en het in de 

praktijk brengen daarvan. 

Deelname aan een aantal rabbit 

wedstrijden op de Par-3 baan. 

eis: 18 stfd punten bij Phcp=14. 

 

Rabbit-

commissie 

Paraaf: 

 

4 Vaardigheid opdoen voor 

baanpermissie Par-74 baan 

Golflessen door Pro voor 

verdieping vaardigheden en 

regelkennis tot baanpermissie 

niveau 

Pro Paraaf: 

 

Afvinken in baanper-

missie programma 

5 Verlenen baanpermissie Check of is voldaan aan punten 3 

en 4; eventueel ronde spelen met 

lid hcp-cie. 

Hcp-

commissie 

Paraaf: 

 

Afvinken in baanper-

missie programma 

6 NGF maakt Golfbaanpermissiepas aan en verstuurt die naar de administratie van GC Emmeloord 

7 Regelexamen afleggen Regelboekje leren Hcp-

commissie 

Examen afvinken in NGP 

programma 

8 Verkrijgen van EGA 

handicap 

Kaart lopen over 9 of 18 holes, 

vanaf exact hcp 54; eis: behalen 

van 36 stableford punten 

Marker met 

een EGA 

handicap 

Kaart inleveren bij hcp-

commissie 

9 NGF maakt EGA handicappas aan en verstuurt die naar de administratie van GC Emmeloord 

 

NB 1: zolang u nog geen NGF-clubhandicap hebt speelt u in principe vanaf de oranje tees. Verder mag u 

vrijdags niet op de PAR-74 baan spelen. Dit in verband met de grote drukte van leden op die dag.  

 

NB 2: bij spelen op de baan (Par-3 of Par-74) moet u uiteraard betalen voor het gebruik van de baan. U 

kunt kiezen uit: 

- een proef speelrecht: € 110 voor de eerste drie maanden 

- direct volledig speelrecht: € 42,50 per maand of € 490 per jaar (+ eenmalige entreefee). 

 

*)   Lid worden van GC Emmeloord kost € 26/jr (gezin: € 42/jr).  

**) Registratie bij de NGF kost € 18/jr (jeugd: € 9 /jr). Daarmee hebt u recht op NGF kaartje en bezit u een 

WA verzekering tijdens golfen. 
 

Tekst en prijzen geldig per april 2019 

 


