Informatie
Baanpermissie en/of
Handicapregistratie
Baanpermissie
Wanneer u geslaagd bent voor het regelexamen, en uw golfprofessional geeft op dit formulier
aan dat u voldoende lessen heeft gevolgd en voldoende golfvaardigheid heeft
ontwikkeld om op de grote baan te oefenen voor uw handicap, kunt u zich aanmelden voor
een Baanpermissiebewijs.
Vanaf 1 juli 2012 is het NGF 9 stappenplan actief. Na het succesvol afleggen van het regelexamen
en het voltooien van stap 1 van het 9 stappenplan kan een beginnend golfer baanpermissie
aanvragen via zijn golfprofessional.
Wanneer u zich opgeeft voor baanpermissie kunt u met uw baanpermissie spelen op het 9 holes
parcours. U ontvangt een officiële NGF-baanpermissiepas uitgegeven door de Haarlemmermeersche
Golfclub. Veel golfclubs accepteren alleen de baanpermissie die is afgegeven door de eigen
golfprofessionals/baan. Wilt u ook op andere banen spelen, dan adviseren wij u om u op te geven
voor de handicapregistratie, zodat u een handicap kunt behalen. Veel golfbanen hanteren een
handicap van minimaal 54 voor gastspelers. Informeer naar de speel-voorwaarden bij de betreffende
baan.

Handicapregistratie
Wanneer u zich hiervor opgeeft zult u na het indienen van dit registratieformulier worden
opgenomen in de Handicapregistratie van de Haarlemmermeersche Golfclub. U zult daarvan een
bevestiging per mail ontvangen inclusief een HCG Vrije Golfers code en informatie omtrent de online
registratie van qualifying scores van andere banen. Wanneer uw NGF-pas binnen is zullen wij u per
mail informeren.
Q-kaarten inleveren t.b.v. handicap
Het vooraf aanvragen van een qualifying kaart kan op 3 verschillende manieren:
1. In de Telezuil op de club
2. Via de NGF app
3. Door met de marker de afspraak te maken op de eerste tee
Het indienen van de scorekaart kan op 4 verschillende manieren:
1. In de Telezuil op de club
2. Via een website of mijn.golf.nl
3. Via de NGF app
4. Of de papieren scorekaart inleveren op de club
Als een scorekaart digitaal wordt ingevoerd en digitaal ‘ondertekend’ is door een marker, hoeft de
kaart niet meer te worden bewaard. Als een papieren scorekaart wordt ingeleverd, dan voert het
secretariaat de kaart in. Ook deze kaart hoeft niet te worden bewaard. Kaarten gelopen op de
Haarlemmermeersche Golfclub dienen te worden ingevoerd bij de Telezuil of ingeleverd in de
brievenbus. Uw actuele handicap kunt u nazien op de site www.hgcgolf.nl.
Handicap 54
EGA handicap 54 is het niveau van het vroegere GVB. Om tot EGA handicap 54 te komen heeft u
allereerst handicapregistratie nodig. Vervolgens speelt u met een marker, een speler die
aantoonbaar minimaal handicap 54 heeft, een qualifying ronde. Wanneer u uitgaande van handicap
54, op een 9-holes ronde 18 stablefordpunten of meer heeft behaald, dan heeft u handicap 54
behaald.
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Na het inleveren van deze scorekaart (volledig en correct ingevuld) wordt uw score ingevoerd in de
handicapregistratie. U ontvangt een nieuw NGF-pasje waarop uw speelsterkte staat vermeld.
Met het behalen van handicap 54 heeft u stap 2 doorlopen van het NGF 9 stappenplan en kunt u
doorgaan voor een officieel EGA handicap (handicap 36 en lager). Deze handicapcategorie wordt
Europees geaccepteerd en is een minimale norm voor vele nationale en internationale wedstrijden.
Meerdere 9-holes rondes op één dag
Het spelen van 9-holes rondes wordt steeds populairder. Hoe meer scores een speler inlevert hoe
betrouwbaarder de handicap is en hoe beter de handicap bij de speelsterkte past. In dit streven past
het om meerdere 9-holes rondes op één dag toe te staan. (NB een 18-holes ronde kan niet worden
opgesplitst in 2 x 9 holes)
HGC VG wedstrijden
Elke maand wordt er door de Haarlemmermeersche Golfclub in samenwerking met de
golfprofessionals van de Haarlemmermeersche Golf Academie een 9-holes golfwedstrijd voor onze
HGC Vrije Golfers georganiseerd. De wedstrijdvorm is vaak stableford en u kunt uw kaart indien
gewenst en mogelijk qualifying laten zijn. U ontvangt als HGC Vrije Golfer een uitnodiging voor de
wedstrijd per e-mail.
Reserveren van starttijden
U kunt 7 dagen van te voren een starttijd via internet of telefonisch reserveren bij de Caddiemaster
op 023-5589000. Wilt u voordelig golfen, kijk op de site voor de actuele specials en arrangementen.
U kunt een 9-holes 10 rondenkaart met korting aanschaffen. Deze kaart geeft recht op 10 ronden
van 9 holes (uitsluitend geldig op het 9-holes parcours) en is geldig vanaf maandag t/m zondag. De
prijs bedraagt € 265,00 (voor jeugd tot 21 jaar € 120,-). Per keer kunnen 2 personen op een 10
rondenkaart spelen en de kaart is 1 jaar geldig. Jeugdkaarten zijn uitsluitend voor jeugd.



Op weekdagen
In het weekend

Greenfeetarief : € 35,00 p.p. voor max. 9-holes / jeugd € 15,00
Greenfeetarief : € 40,00 p.p. voor max. 9-holes / jeugd € 15,00

De maximale speeltijd voor 9-holes bedraagt 2 uur en 10 minuten. In deze ronde maakt u gebruik
van de oranje tees. U speelt volgens de spelvorm ‘stableford’. Indien u geen punten meer kunt
scoren, verzoeken wij u vriendelijk uw bal op te pakken en het op de volgende hole opnieuw te
proberen. Kort samengevat:
Spelend vanaf handicap 54 heeft u
op een par 3 : Niet meer dan 7 slagen
op een par 4 : Niet meer dan 8 slagen
op een par 5 : Niet meer dan 9 slagen
Wij wijzen u erop dat golfschoenen op het gehele golfcomplex verplicht zijn (stalen spikes zijn niet
toegestaan in het clubhuis) en dat iedere speler in de baan zijn eigen golftas dient te hebben.
Opzegging
Opzegging van de handicapregistratie kan per e-mail vóór 1 december van het lopende jaar naar het
secretariaat: secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl
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Datum regelexamen:

Hierbij geef ik mij op voor een baanpermissiebewijs. De kosten voor een NGFBaanpermissiebewijs bedragen € 25,-. U ontvangt een NGF-baanpermissiepasje voor het
lopende kalenderjaar. Met baanpermissie kunt u bij de Haarlemmermeersche Golfclub
terecht op de 9-holes parcours om te oefenen. De Haarlemmermeersche Golfclub accepteert
uitsluitend baanpermissie die is uitgegeven door de eigen club.
Hierbij geef ik mij op voor de handicapregistratie (inclusief baanpermissie), bij de
Haarlemmermeersche Golfclub. De kosten bedragen voor volwassenen € 60,- en jeugd
€ 50,- per kalenderjaar. Bij de handicapregistratie zijn de kosten van uw NGF
baanpermissiebewijs automatisch inbegrepen. Wanneer u reeds een handicap heeft,
verzoeken wij u een kopie van uw kaartje of andere bewijsstukken mee te sturen, zodat wij
uw gegevens correct kunnen invoeren.

Gegevens ondergetekende

Achternaam: ................................................. Voorletters: .........................................

M/V*

Roepnaam: ................................................... Geboortedatum: ..............................................
Telefoonnummer: ....................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................
Speelsterkte: baanpermissie bij golfclub ……………………………/ handicap ………………

SE PA

Doorlopende machtiging

Incassant ID: NL 74 ZZZ 450 96 23 90000
Kenmerk machtiging: HGC – VG
Debiteurnummer: ______________________

Haarlemmermeersche Golfclub
Spieringweg 745
2142 ED Cruquius

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Haarlemmermeersche Golfclub om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
de Haarlemmermeersche Golfclub.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam: _________________________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________________
Postcode: ______________________________ Woonplaats: _____________________________
Land: ______________________________
IBAN:
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Plaats: _______________________________
Datum: _______________________________ Handtekening:

.

.
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