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REGLEMENT HANDICAP 54 2021 
Versie 1 maart 2021 

 

 

Voor u ligt het Reglement Handicap 54 (het ‘Reglement’). Dit Reglement is een 

herziening van het vorige ‘Reglement Handicap 54’ en bevat afspraken voor 

golfclubs, golfbanen en golfprofessionals. 

De aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van de Rules of Handicapping 2020 

(het WHS) dat op 1 maart 2021 in werking treedt. De Rules of Handicapping zijn te 

vinden op ngf.nl/whs. 

 

Kort gezegd zijn de volgende aanpassingen gedaan ten opzichte van het vorige 

Reglement Handicap 54: 

- Het EGA Handicap Systeem 2016 -2019 is vervangen door de Rules of 

Handicapping 2020. 

- De eerste qualifying score voor het verkrijgen van een handicap mag 

volgens de Rules of Handicapping ook op een buitenlandse baan worden 

gespeeld en wij hebben dat daarom in het Reglement opgenomen. 

- Voor het behalen van handicap 54 over 9 holes moet je 19 Stablefordpunten 

behalen. 

 

Termen in de Rules of Handicapping for 2020 

Bij een interpretatieverschil van de betekenis van termen en/of uitleg van 

bepalingen van dit Reglement is de tekst van dit Reglement bepalend. 

 

De NGF behoudt het recht om het Reglement jaarlijks aan te passen. 

 

  

https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/waar-vind-ik-de-whs-regels


 

2 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

VOORWOORD ............................................................................................... 1 

 

INHOUDSOPGAVE .......................................................................................... 2 

 

HOOFDSTUK 1 Definities .......................................................................... 3 

 

HOOFDSTUK 2 European Golf Association (‘EGA’) ........................................ 5 

 

HOOFDSTUK 3 NGF-Golfbaanpermissie ...................................................... 5 

 

HOOFDSTUK 4 Golfregelexamen ................................................................ 6 

 

HOOFDSTUK 5 Qualifying Score ................................................................ 6 

 

HOOFDSTUK 6 Handicap 54 ...................................................................... 7 

 

HOOFDSTUK 7 Dispensaties .......................................................................7 

 

HOOFDSTUK 8 Gebondenheid Reglement en geschillen ................................ 8 

 

HOOFDSTUK 9 Straffen ............................................................................ 8 

 

HOOFDSTUK 10 Verwerking lid ................................................................... 9 

 

HOOFDSTUK 11 Verlenging, verlies of omwisselen van Handicap 54 ................ 9 

 

BIJLAGE I Handicap 54 voor jonge spelers .......................................... 10 

 

BIJLAGE II Besluiten.......................................................................... 10 

 

 

 



 

3 

 

HOOFDSTUK 1 Definities 

 

In dit Reglement Handicap 54 worden de volgende definities gehanteerd. 

 

1.1  ‘Club’: Een club is een golfvereniging of golforganisatie, die (kandidaat-)lid is 

van de NGF, die daardoor is onderworpen aan het beleid alsmede de 

Statuten, de reglementen en besluiten van de Federatie aangenomen in 
Algemene Vergadering, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het 
Huishoudelijk Reglement, het Contributiereglement, het Dopingreglement, het 
Reglement Seksuele Intimidatie en het Reglement Matchfixing, en de besluiten 
genomen door de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep en die een 

Regel- en Handicapcommissie heeft. Zij heeft van de NGF, middels delegatie, 

de bevoegdheid gekregen om als Handicapautoriteit op te treden voor alle 

Spelers die haar als Home Club erkennen, conform de Rules of Handicapping 

for 2020. 

1.2 ‘Handicap’: Een Handicap is een Handicap van 54 of lager. Het verlenen en 

aanpassen van deze handicap staat beschreven in het boekje Rules of 

Handicapping 2020.  

1.3 ‘Course en Slope Rating’: De Course en Slope Rating geven gezamenlijk de 

moeilijkheidsgraad aan van de Golfbaan die aan de Golfbaan is toegekend 

door de erkende buitenlandse Golffederatie. 

1.4 ‘Examinator’: Een examinator is een persoon uit de Regelcommissie van een 

Club die is geslaagd voor het examen van de cursus Regelcommissaris 1 van 

de NGF of een daarmee gelijk te stellen kennisniveau bezit en die op basis 

daarvan het Golfregelexamen bij een Kandidaat mag afnemen. De 

Examinator mag slechts deel uitmaken van één Regel- en/of 

Handicapcommissie van een bij de NGF aangesloten Club. 

1.5 ‘Golfbaan’: De golfbaan die voldoet aan ‘handicap conditions’ zoals 

omschreven in de Rules of Handicapping for 2020. Jaarlijks kan door de 

Toezichthouder Handicap Conditions worden gecontroleerd of de Golfbaan 

nog voldoet aan deze Handicap Conditions. 

1.6 ‘Golfbaaneigenaar’: De golfbaaneigenaar is de eigenaar van een Golfbaan of 

de op zijn Golfbaan gevestigde Club, indien deze volledige zeggenschap 

heeft over de toegang tot de Golfbaan die van de NGF de bevoegdheid heeft 

gekregen om NGF-Golfbaanpermissie voor zijn Golfbaan te verlenen. In de 

overige gevallen kan de Golfbaaneigenaar deze bevoegdheid delegeren aan 

de op zijn Golfbaan gevestigde Club. Hij verleent NGF-Golfbaanpermissie 

door akkoord te geven via de clubsoftware. 

1.7 ‘Golfprofessional’: Een golfprofessional is een persoon die de Kandidaat 

opleidt voor de NGF-Golfbaanpermissie en Handicap 54 waarbij het 

9-stappenplan als richtlijn geldt, zoals neergelegd in dit Reglement. 

1.8 ‘Golfregelexamen’: Het Golfregelexamen is een door de NGF opgesteld 

examen dat de kennis van de Golfregels bij een Kandidaat toetst. 

1.9 ‘Golfregelexamenbewijs’: Het Golfregelexamenbewijs is een schriftelijk 

bewijs dat door de Club wordt uitgegeven aan de Kandidaat die het 

Golfregelexamen heeft behaald. De Kandidaat moet dit bewijs goed 

bewaren. 

1.10 ‘Golfregels’: De golfregels en golfetiquette, zoals vastgesteld door R&A Rules 

Limited en de plaatselijke regels die zijn vastgesteld voor de betreffende 

Golfbaan. 

1.11 ‘Handicapautoriteit’: De Club die verantwoordelijk is voor de 

Handicapregistratie. 
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1.12 ‘Handicapcommissie’: De commissie die door de Club is aangesteld om de 

Rules of Handicapping for 2020 toe te passen en te administreren. De 

Handicapcommissie moet ten minste uit twee leden bestaan die de 

handicapcursus van de NGF hebben gevolgd. 

1.13 ‘Handicapregistratie’: De registratie van de Handicap van een Speler door de 

Handicapcommissie van de Home Club van een Speler.  

1.14 ‘Home Club’: De home club is de Club die de Handicapregistratie van een 

Speler bijhoudt (Rules of Handicapping for 2020). 

1.15 ‘Kandidaat’: Een kandidaat is een persoon die zijn NGF-Golfbaanpermissie, 

Golfregelexamen, dan wel Handicap 54 wenst te behalen. 

1.16  ‘Marker’: Een marker is een persoon die de score op de Qualifying Kaart van 

de Kandidaat of de Speler noteert en die zelf minimaal het Golfregelexamen 

heeft behaald. 

1.17 9-stappenplan: Het 9-stappenplan is een traject dat is opgedeeld in 9 

handicapcategorieën (stappen), waarbij het ontwikkelen van de vaardigheid, 

het vergroten van de succesbeleving en het speelplezier voorop staan. Per 

stap is door de NGF bepaald wat de minimale vaardigheden van een golfer 

moeten zijn om de volgende stap in het traject te kunnen zetten, zodat men 

weet wat te doen om beter te worden. 

1.18 ‘NGF’: De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie is de organisatie die in 

opdracht van haar Leden, ten behoeve van golfers en op verzoek van de 

EGA, een beleid heeft vastgesteld ten aanzien van het verstrekken van 

Handicap 54-bewijzen, in de vorm van een nieuwe toetsingsmethode, 

neergelegd in dit Reglement (Reglement Handicap 54) in Nederland. De NGF 

ziet tevens toe op de juiste uitvoering van het Reglement Handicap 54. De 

NGF heeft de bevoegdheid om een of meerdere taken ten aanzien van dit 

beleid te delegeren.  

1.19 ‘NGF-Golfbaanpermissie’: De NGF-pas die door Golfbaaneigenaar aan een 

Kandidaat is uitgereikt, welke Kandidaat in de praktijk heeft aangetoond 

over voldoende kennis van de Golfregels te beschikken, alsmede heeft 

aangetoond een bepaalde golfspelvaardigheid - conform het 9-stappenplan - 

te hebben bereikt, waardoor de Kandidaat mag spelen op de Golfbaan 

waarvoor de NGF-Golfbaanpermissie is uitgegeven.  

1.20  ‘NGF-pas’: Dit is de (digitale) pas die de Speler jaarlijks via zijn Home Club 

van de NGF ontvangt, door afdracht van de Home Club van de in het 

huishoudelijk reglement van de NGF van december 2018 vastgestelde 

contributie per lid/bij hem aangesloten persoon, aan de NGF. Deze NGF-pas 

blijft eigendom van de NGF. 

1.21 ‘Qualifying Kaart’: Een Qualifying Kaart is een geregistreerde ronde die een 

Kandidaat of Speler kan spelen op een Golfbaan ten behoeve van het 

verkrijgen of het aanpassen van zijn Handicap (Rules of Handicapping for 

2020).  

1.22 ‘Qualifying Score’: Een Qualifying Score is een wedstrijdscore of een 

Qualifying Kaart, die meetelt voor het behalen of het verlagen/verhogen van 

de handicap van de Kandidaat of Speler (Rules of Handicapping for 2020) 

1.23 ‘Regelboekjes’: Het Regelboekje is zowel de spelerseditie als het boekje 

waar alle Golfregels in staan, opgesteld door de R&A Rules Limited. 

1.24 ‘Regelcommissie’: De commissie die door de Club is aangesteld om binnen 

de Club erop toe te zien dat de Golfregels (zoals vastgesteld door R&A Rules 

Limited) en door de Commissie vastgestelde Plaatselijke Regels worden 

nageleefd. De Regelcommissie moet ten minste uit twee leden bestaan. 

Twee regelcommissieleden moeten het examen en de cursus 

Regelcommissaris 1 met succes hebben afgelegd en één persoon moet 

geslaagd zijn voor het examen Regelcommissaris 2. De Regelcommissie is 
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binnen de Club tevens verantwoordelijk voor de instructies over de 

Golfregels alsmede voor het afnemen van de Golfregelexamens. 

1.25 ‘Scorekaart’: De scorekaart is de digitale of papieren kaart waarop de scores 

van de Kandidaat/Speler worden genoteerd. De Kandidaat/Speler en de 

Marker tekenen de kaart na afloop van een ronde en leveren de scorekaart 

in bij de Home Club. 

1.26 ‘Speler’: De golfer die Handicap 54 of lager heeft. 

1.27 ‘Stableford’: Stableford is een rekenmethode die wordt gebruikt om 

handicap 54 vast te stellen.  

1.28 ‘Toezichthouder Handicap Condities’: de NGF is de instantie die Handicap 

Condities aan Golfbanen/Clubs kan verlenen en intrekken en die toezicht 

houdt op de juiste handhaving van deze condities. Zij kan deze bevoegdheid 

delegeren. 

1.29 ‘Tuchtcommissie’: de Tuchtcommissie, bedoeld in artikel 25 van de Statuten 

van de NGF. 

 

 

HOOFDSTUK 2 European Golf Association (‘EGA’) 

 

2.1 De EGA heeft in 1990 de bij haar aangesloten golffederaties aanbevolen per 

1 januari 1991 een systeem van golfvaardigheidsbewijzen in te voeren. Deze 

bewijzen zijn voorzien van het EGA-logo. De NGF heeft in 2012 besloten om 

het golfvaardigheidsbewijs om te zetten in Clubhandicap 54 en nu Handicap 

54 als bewijs van golfvaardigheid te erkennen. 

 

De toestemming voor het gebruik van het EGA-logo wordt uitsluitend 

verleend aan erkende nationale federaties of bonden. De NGF heeft van de 

EGA toestemming verkregen om het EGA-logo ten aanzien van Handicap 54 

te gebruiken. 

 

 

HOOFDSTUK 3 NGF-Golfbaanpermissie  

 

3.1 Indien de Golfbaaneigenaar, al dan niet in samenspraak met de 

Golfprofessional, van mening is dat de Kandidaat in de praktijk heeft 

aangetoond over voldoende kennis van de Golfregels te beschikken en heeft 

aangetoond een bepaalde golfvaardigheid te hebben bereikt - waarbij het 9-

stappenplan als richtlijn geldt - kunnen zij via de clubsoftware de NGF-

Golfbaanpermissie voor de betreffende Kandidaat aanvragen. De 

Golfprofessional en de Golfbaaneigenaar verbinden zich door het verlenen 

van hun akkoord rechtstreeks aan het Reglement en de hierin neergelegde 

verplichtingen en de NGF-reglementen zoals genoemd in bepaling 8.6 van 

dit Reglement.  

3.2 De Kandidaat ontvangt dan de NGF-Golfbaanpermissie met de naam van de 

betreffende Golfbaan. De NGF-Golfbaanpermissiepas heeft een 

geldigheidsduur van 1 januari tot 1 maart van het daaropvolgende jaar en 

kan ieder jaar worden verlengd. De houder van NGF-Golfbaanpermissie valt 

door middel van de NGF-pas gedurende de geldigheidsperiode daarvan 

onder de dekking van een door de NGF afgesloten collectieve WA-

verzekering. 

3.3 De NGF-Golfbaanpermissie is alleen geldig op de Golfbaan waar de NGF-

Golfbaanpermissie is uitgegeven, tenzij Golfbanen elkaars NGF-

Golfbaanpermissie accepteren. 
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HOOFDSTUK 4 Golfregelexamen 

 

4.1 Het Golfregelexamen wordt afgenomen onder toezicht van een Examinator 

en omvat een schriftelijke multiplechoicetest van 30 vragen. Deze test mag bij 

uitzondering ook digitaal worden afgenomen conform het protocol digitaal NGF 

Golfregelexamen. 
  
Kinderen jonger dan 14 jaar doen examen als omschreven in de regeling in Bijlage 

I. 

4.2 Een Club mag het Golfregelexamen afnemen voor Kandidaten die geen lid 

zijn van een Club. 

4.3 Kandidaten die lid zijn van een Club en derhalve een Home Club hebben, 

dienen het Golfregelexamen te behalen op deze Club. De Examinator 

controleert of de Kandidaat lid is van de Home Club. Als de Kandidaat een 

andere Home Club heeft, dan zal de Examinator de Kandidaat naar deze 

Home Club verwijzen voor het afnemen van het Golfregelexamen. 

4.4 De vragen hebben betrekking op de Golfregels. Het is niet toegestaan 

tijdens het Golfregelexamen gebruik te maken van het Regelboekjes of enig 

ander referentiemateriaal. 

4.5 De tijdsduur van het Golfregelexamen is 60 minuten. De Kandidaat slaagt 

voor dit onderdeel als hij ten minste 23 van de 30 vragen goed heeft 

beantwoord. Als een Kandidaat voor het Golfregelexamen is geslaagd, dan 

blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. 

4.6 In uitzonderlijke gevallen kan de Examinator het Golfregelexamen 

mondeling afnemen. Dit geldt onder andere voor: 

a. Kandidaten die geen Nederlands, Engels en Duits spreken en/of schrijven; 

b. dyslectici; 

c. Kandidaten die al twee keer zijn gezakt voor het Golfregelexamen; 

d. andere bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de NGF. 

4.7 De Golfregelexamens, ook de Duitse en Engelse, zijn bij de NGF op te 

vragen. De Golfregelexamens blijven eigendom van de NGF en mogen niet 

worden meegegeven aan de Kandidaat. 

4.8 Het antwoordformulier van het Golfregelexamen kan minimaal één 

kalenderjaar worden bewaard door de Regelcommissie van de Club. 

4.9 Na het behalen van het Golfregelexamen geeft de Club het 

Golfregelexamenbewijs mee aan de Kandidaat. 

 

 

HOOFDSTUK 5 Qualifying Score 

 

5.1 Het spelen van de Qualifying Score kent de volgende condities: 

1. De Qualifying Kaart wordt voorafgaand aan het spelen van een ronde  

geregistreerd. 

2. De Golfbaan waarop gespeeld wordt ten einde de Qualifying Kaart te 

behalen, heeft een door de erkende buitenlandse Golffederatie 

vastgestelde Course en Slope Rating. 

3. De ronde wordt gespeeld op een door de NGF gemeten baan met een 

lengte van minimaal 700 meter over 9 holes of 1.375 meter over 18 

holes.  

4. De lengte van de te spelen Golfbaan verschilt niet meer dan 100 meter 

over 18 holes of 50 meter over 9 holes met de lengte van de gemeten 

Golfbaan en voldoet aan de criteria uit het vorige punt. 

5. De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Limited en de Plaatselijke 

Regels (Local Rules) van de Club zijn van kracht. 
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6. Er wordt voldaan aan de Golfregels, waarbij bijzondere aandacht uitgaat 

naar de veiligheid van medespelers, doorstroming op de baan, zorg voor 

de baan en aandacht voor het spel van medespelers. 

7. De gehanteerde spelvorm is Stableford met volledige 

handicapverrekening.  

8. De Qualifying Kaart moet worden gespeeld met en scores genoteerd door 

een Marker. 

5.2 De Qualifying Kaart is acceptabel voor handicapdoeleinden, indien de 

Kandidaat en de Marker door het ondertekenen van de Scorekaart 

bevestigen dat: 

a. De genoteerde score per hole juist is. 

b. De Kandidaat de Golfregels op de juiste wijze in de praktijk weet toe te 

passen. 

c. Bij 19 punten of meer bij het spelen van 9 holes of bij 36 punten of meer 

bij het spelen van 18 holes kan handicap 54 of lager worden behaald. 

5.3  Een Club is verplicht de Qualifying Kaart één kalenderjaar (digitaal) te 

bewaren. 

 

 

HOOFDSTUK 6 Handicap 54 

 

6.1 De houder van Handicap 54 heeft bewezen te beschikken over voldoende 

kennis van de Golfregels, terwijl hij daarnaast heeft aangetoond een 

bepaalde spelvaardigheid te hebben bereikt. Handicap 54 wordt afgegeven 

nadat de Kandidaat met goed gevolg heeft voldaan aan de volgende eisen: 

1. Het behalen van NGF-Golfbaanpermissie. 

2. Het behalen van het NGF Golfregelexamen. 

3. Het inleveren van een Qualifying Kaart uitgaande van Handicap 54, 

waarbij de kandidaat 19 punten of meer bij het spelen van 9 holes of bij 

36 punten of meer bij het spelen van 18 holes heeft behaald. 

4.  De Kandidaat moet de NGF-Golfbaanpermissie hebben behaald en zijn 

geslaagd voor het Golfregelexamen voordat hij een Qualifying Kaart van 

Handicap 54 kan spelen. Het Golfregelexamen mag ook worden 

afgenomen vóórdat de NGF-Golfbaanpermissie is behaald. 

6.2 Bij het behalen van een Handicap ontvangt de Kandidaat een (digitaal) NGF-

pasje van zijn Home Club met daarop vermeld Handicap 54 of lager. De 

NGF-pas heeft een geldigheidsduur van 1 januari tot 1 maart van het 

daaropvolgende jaar en kan ieder jaar worden verlengd. De houder van een 

Handicap valt gedurende de geldigheidsduur van de NGF-pas onder de 

dekking van een door de NGF afgesloten collectieve WA-verzekering. 

6.3 Clubs en Golfbaaneigenaren kunnen van een Speler verlangen dat een 

geldige Handicap wordt getoond. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat Handicap 

54 geen rechten verschaft van toegang tot en/of het bespelen van 

Golfbanen. De beoordeling hiervan is voorbehouden aan de betreffende Club 

of Golfbaaneigenaar. 

6.4 De afgifte van een Handicap geschiedt door de Handicapcommissie. 

 

 

HOOFDSTUK 7 Dispensaties 

 

7.1 De NGF kan dispensatie verlenen van een of meerdere bepalingen van het 

Reglement Handicap 54. Dispensatieaanvragen dienen digitaal (via 

golf@ngf.nl), dan wel schriftelijk, met redenen omkleed, te worden gericht 

aan de NGF: 

mailto:golf@ngf.nl
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 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie 

Postbus 8585 

3503 RN UTRECHT 

 

 

HOOFDSTUK 8 Gebondenheid Reglement en geschillen 

 

8.1 Een Club, Golfbaaneigenaar en Golfprofessional zijn verplicht de bepalingen 

van dit Reglement en de Rules of Handicapping for 2020 correct toe te 

passen. Indien blijkt dat de Club, Golfbaaneigenaar en Golfprofessional hun 

verplichtingen uit hoofde van deze Reglementen niet nakomen, dan zal de 

NGF de betreffende partij opdragen de door haar gevolgde procedure te 

herstellen. Indien daarna de Club, de Golfbaaneigenaar of Golfprofessional 

de zaak niet tot een bevredigende oplossing brengt, is de NGF gerechtigd 

tegen de betreffende partij passende maatregelen, genoemd in Hoofdstuk 9, 

te nemen en een klacht bij de Tuchtcommissie in te dienen. 

8.2 De NGF of een door de NGF nader aangewezen orgaan waaraan haar taken 

zijn gedelegeerd of een Examinator kunnen een klacht indienen bij de 

Tuchtcommissie van de NGF over een overtreding van de bepalingen van het 

Reglement conform het bepaalde in het Tuchtreglement. 

8.3 Een Kandidaat kan een klacht over overtreding van de bepalingen van het 

Reglement indienen bij de NGF Handicap en Regelcommissie (via e-mail 

adres golf@ngf.nl, dan wel schriftelijk aan de NGF via het postadres als 

genoemd in 7.1.), die vervolgens een klacht kan indienen bij de 

Tuchtcommissie overeenkomstig de bepalingen van de Statuten, het 

Tuchtreglement en het Reglement. 

8.4 Bij geschillen over de uitleg en/of toepassing van de bepalingen van het 

Reglement is de uitspraak van de NGF bindend. 

8.5 Clubs, waaronder hun Examinatoren en Regel- en Handicapcommissie, 

Markers en Kandidaten zijn door hun NGF-lidmaatschap hun deelname en/of 

het afnemen van het Golfregelexamen, de NGF-Golfbaanpermissie en/of 

Handicap 54 onderworpen aan de volgende NGF reglementen: Statuten, het 

Tuchtreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie, het Nationaal 

Dopingreglement en het Reglement, voor zover deze betrekking hebben op 

naleving van bepalingen uit dit Reglement en mogelijke strafoplegging. 

8.6 De Golfbaaneigenaren en Golfprofessionals zijn volgens bepaling 3.1. van dit 

Reglement gebonden aan de Rules of Handicapping for 2020 en de volgende 

NGF reglementen: Statuten, het Tuchtreglement, het Reglement Seksuele 

Intimidatie en het Reglement, voor zover deze betrekking hebben op 

naleving van bepalingen uit dit Reglement en mogelijke strafoplegging 

 

 

HOOFDSTUK 9 Straffen 

 

9.1 De NGF kan bij overtreding van de bepalingen van dit Reglement en/of de in 

bepaling 8.5 en 8.6 genoemde reglementen de volgende straffen aan een 

aan het Reglement onderworpen partij opleggen: 

a. berisping; 

b. uitsluiting van deelneming aan evenementen, georganiseerd door of 

onder auspiciën van de NGF; 

c. het intrekken van de bevoegdheid voor het afnemen van examens ten 

behoeve van Handicap 54 voor een bepaalde duur, met dien verstande 

dat geen intrekking voor langer dan één jaar zal worden opgelegd; 

mailto:golf@ngf.nl
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d. publicatie van de onder a, b of c genoemde straffen op de website van de 

NGF dan wel het blad GOLF.NL of de digitale uitgave ervan; 

e. weigering van uitgifte van een NGF-Golfbaanpermissie dan wel een 

(digitale) NGF-pas voor bepaalde tijd. 

9.2 Met uitsluiting van Kandidaten en Markers kan de NGF bij overtreding van de 

bepalingen van het Reglement een geldboete tot maximaal € 500,- 

opleggen. 

 

 

HOOFDSTUK 10 Verwerking lid 

 

10.1 Kandidaat, lid van een Club  

De Regel- en Handicapcommissie geeft het succesvol afronden van het 

Golfregelexamen door aan het secretariaat van de Home Club. Het 

secretariaat van de Home Club verwerkt de gegevens van de geslaagde 

Kandidaat in het clubbestand van de Home Club en stuurt, dan wel wisselt 

de gegevens uit naar de NGF Centrale Administratie  

 

De NGF zorgt voor de aanmaak van de NGF-pas en verzending naar de Club 

dan wel digitale beschikbaarheid. De Club verstrekt de NGF-pas aan de 

betreffende Kandidaat. 

 

 

HOOFDSTUK 11 Verlenging, verlies of omwisselen van Handicap 54 

 

11.1 Verlenging van een Handicap voor Spelers geschiedt door afgifte van een 

nieuwe NGF-pas die geldig is tot 1 maart van het daaropvolgende jaar. De 

afgifte vindt plaats via het secretariaat van de Home Club. 

11.2 Ingeval van verlies van de NGF-pas of ingeval van een niet-werkende 

magneetstrip dient de houder voor een duplicaatkaartje contact op te nemen 

met de Home Club. 

11.3 Een Speler die het lidmaatschap van zijn Home Club beëindigt en die in het 

daaropvolgende jaar vervolgens van een andere Club lid wordt, ontvangt via 

de nieuwe Club tegen inlevering van zijn oude NGF-pas een nieuwe pas. Als 

een speler langer dan 1 jaar geen lid meer is van een club en weer een 

handicap wil verkrijgen, dan dient men in beginsel een Qualifying Kaart 

opnieuw te spelen en in te leveren. 

11.4 De jaarlijkse kosten voor een NGF-pas (met uitzondering van het eerste jaar 

de NGF-golfbaanpermissiepas), twee keer per jaar digitaal het blad GOLF.NL 

(één per huisadres) alsmede deelname aan de collectieve 

aansprakelijkheidsverzekering van de NGF, de registratie bij De Golf 

Academie en het gebruik van de GOLF.nl app worden door de NGF bij de 

Home Club in rekening gebracht, die dit weer doorberekent aan de leden 

van een Club. De door de NGF in rekening gebrachte kosten voor 2021 

bedragen € 19,-. Deze kosten kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. 

11.5 Adreswijzigingen dienen aan de eigen Home Club te worden doorgegeven. 
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BIJLAGE I Handicap 54 voor jonge Spelers 

 

1. Jonge Spelers 

 Onder een ‘jonge Speler’ wordt verstaan een Speler die jonger is dan 14 

jaar. 

 

2. Golfregelexamen 

Jonge Spelers, lid van een Club of daarmee gelijkgesteld, volgen 9 

voorgeschreven 'Regellessen in de praktijk', waarbij tijdens elke regelles de 

regelkennis wordt getest. De inhoud van voornoemde Regellessen is 

opgenomen in het Boek Startende Golfers (te verkrijgen via 

www.golfboeken.nl). Als een jonge Speler alle regellessen heeft gevolgd, 

wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het Golfregelexamen. Als blijkt dat 

een jonge Speler nog niet alle Golfregels goed genoeg beheerst, dan zal hij 

enkele herhalingslessen volgen, waarna hij alsnog wordt geacht te zijn 

geslaagd voor het Golfregelexamen. 

Jonge Spelers, niet lid van een Club, zullen 15 van de 20 praktijksituaties, 

zoals door de NGF voorgeschreven, succesvol mondeling moeten 

beantwoorden. 

 

3. De Qualifying Kaart voor jonge Spelers 

Jonge Spelers spelen net als volwassenen een Qualifying Kaart. De NGF 

adviseert deze jeugd van de kortste tee te laten spelen (vaak oranje). 

 

 

BIJLAGE II Besluiten 

 

1. Buitenlandse kaartjes 

Clubs moeten zorgvuldig en kritisch zijn bij het omwisselen van een 

buitenlands handicapcertificaat. Zij vragen de Speler om de stamkaart 

(handicap record) van de buitenlandse golfclub.  

 

Bij twijfel kan de Regel- en Handicapcommissie: 

1. gebruikmaken van de bevoegdheid om een Speler Golfregelexamen te 

laten doen; 

2. de volgende regeling met de Speler afspreken: 

het getoonde speelsterktebewijs is één jaar geldig. In dat jaar moet de 

Speler voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van Handicap 54. 

 


