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ABC-inleiding
Welkom! Super leuk dat je lid bent geworden van de Noordwijkse Golfclub. We hopen je
snel en veel te zien op een van onze wedstrijden, de jeugdlessen of een andere activiteit.
Voor je ligt het ABC voor de jeugd: een wegwijzer voor (nieuwe) jeugdleden met allerlei
informatie over het golfen op de Noordwijkse Golfclub. Hopelijk is de informatie duidelijk.
Mocht dat niet zo zijn en heb je nog vragen, neem dan contact op met een van de leden van
de Jeugd Commissie.
Baanpermissie
Baanpermissie betekent dat je met een volwassene die een handicap heeft op de 18 holes
baan mag spelen.
Hoe krijg je baanpermissie? Nadat je als beginnend golfer een aantal privélessen hebt
genomen en mee hebt gedaan aan de jeugdlessen kan de professional je – als hij vindt dat jij
hiervoor klaar bent – je baanpermissie geven.
Caddiemasters
Pauline Bunt, Bert Eisses en Willy Groeneveld zijn de caddiemasters van de Noordwijkse
Golfclub. Je kunt bij de caddiemasters een tijd afspreken om te golfen of informatie over je
starttijd opvragen (dit kan je natuurlijk ook via de website van de Noordwijkse doen). Het
telefoonnummer van de caddiemaster is 0252-373763. Ook kun je een starttijd boeken via
de website. Dit doe je via de “Mijn NGC” portal, onder reserveringen kun je een starttijd
boeken.
Het is ook mogelijk om een starttijd te boeken via de App van de Noordwijkse Golfclub.
Hiervoor dien je in te loggen met jouw lidcode en wachtwoord. Voor het verkrijgen van de
lidcode zie het kopje “Lidcode” hieronder. Vervolgens ga je in de App naar boek starttijd en
kies je de gewenste starttijd.
Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay.
Jeugdleden mogen aan de clubkampioenschappen meedoen. Je moet dan wel een bepaalde
handicap hebben. Zie hiervoor de wedstrijdagenda op “Mijn NGC” portal. Hierin staat de
wedstrijdkalender en hier kun je je gelijk opgeven.
Clubzaal of restaurant
De clubzaal of het restaurant bevindt zich op de bovenste verdieping van het clubhuis de
Hoogwaeck. In de clubzaal mag je met (schone) golfschoenen komen. De leden en club
vinden het fijner als je gewone schoenen meeneemt. Let op: geen slippers.
Verder gaan we om met de clubzaal alsof het onze huiskamer is. We leggen onze schoenen
niet op stoelen of banken. Ook groet je iedereen die je niet kent. Daarnaast is het NIET de
bedoeling dat je hier je mobiele telefoon gebruikt. Het dragen van petten of mutsen is niet
toegestaan.
Voor kinderen met ouders die geen lid zijn van de Noordwijkse Golfclub geldt dat het
clubhuis alleen toegankelijk is voor leden van de Noordwijkse Golfclub. Bij prijsuitreikingen
kan aan de ouders toegang tot het clubhuis worden verleend samen met uw kind. Daarnaast
geldt dat laptops niet zijn toegestaan in de clubzaal. Verder is het niet toegestaan dat ouders
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meelopen in de baan.
Clubwedstrijden
Naast de clubkampioenschappen strokeplay en matchplay mogen jeugdleden ook meedoen
aan alle clubwedstrijden waarvoor zij een toereikende handicap hebben. De gehele
wedstrijdagenda is te vinden via de “Mijn NGC” portal. Via de portal kun je je ook inschrijven
voor alle wedstrijden.
Commissies Noordwijkse Golfclub
Veel leden van de Noordwijkse Golfclub maken deel uit van commissies. Deze commissies
zijn onmisbaar voor de vereniging. Zij organiseren allerlei activiteiten voor de clubleden, dus
ook voor de jeugdleden. De namen van commissieleden vind je op
www.noordwijksegolfclub.nl/leden/commissies.
Competitie
Jeugdleden van de Noordwijkse kunnen meedoen aan de jeugd competitie. De jeugd
competitie is voor spelers en speelsters tot en met 21 jaar. Er wordt op zondag gespeeld in
de maanden juni en juli. De competitie wordt door de Nederlandse Golf Federatie
georganiseerd.
Zij stellen ieder jaar de voorwaarden/normen voor deelname vast. Binnen onze club worden
de jeugdcompetitieteams samengesteld door de Jeugd Commissie in overleg met de
professionals. Dit jaar hebben wij 4 teams die meedoen.
De Dolphins
De Dolphins zijn de ‘toppers’ onder onze jeugdleden. Deze spelers krijgen extra trainingen
door het hele jaar heen van Iwan Renders.
Om het spelniveau van de jeugd verder te ontwikkelen, hebben we in samenwerking met
Iwan Renders een activiteitenprogramma ontwikkeld.
Drivingrange
Hier kun je oefenen en heb je les. Ballen zijn hier gratis. Je hoeft alleen maar je mandje
onder het apparaat te houden en op de grote rode knop te drukken. Drivingrange ballen zijn
NIET voor de oefenholes. Ballenemmers worden opgeruimd na gebruik.
Etiquette
Je vertegenwoordigt de Noordwijkse Golfclub te allen tijde. Dus ook als je een externe
wedstrijd speelt. Wij staan erop dat je je ook in die situaties netjes gedraagt, dus niet
schelden en niet je medespelers verhinderen tijdens het spel.
Externe wedstrijden:
De jeugdleden die met regelmaat meedoet aan NGF en EGA wedstrijden en overige
toernooien is het van belang dat jullie exacte handicap klopt. Je bent zelf verantwoordelijk
voor het invoeren van je score in het systeem van de Noordwijkse. Dit doe je de dag na
afloop van het toernooi- dan is de CBA bekend en kan het (positieve) gevolgen hebben op je
resultaat.
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Je definitief berekende eindresultaat vind je op GOLF.nl. Ga naar de kalender en de
betreffende wedstrijd en klik bij het blokje ‘resultaten’ op ‘Informatie’. Daar vind je de PDF
met alle goed berekende resultaten.
Vervolgens – een resultaat of score invoeren is heel simpel:
Ga naar www.noordwijksegolfclub.nl en log in met je email en wachtwoord
Ga naar ‘Mijn NGC’
Ga naar ‘Mijn handicap’ en klik op ‘Nieuwe scorekaart’
Kies ‘Wedstrijd’
Voer de datum van de wedstrijd in
Voer je scores in
Was de wedstrijd in het buitenland, voer dan in: land, aantal punten, CBA. In de
omschrijving zet je erbij om welke wedstrijd het gaat.
Stuur tot slot een mail naar whc@noordwijksegolfclub.nl met daarin de links naar de
resultaten van de wedstrijden/toernooien waaraan je hebt deelgenomen.
•
•
•
•
•
•

Update NGF
Alle deelnemers aan nationale en internationale wedstrijden moeten ervoor zorgen dat hun
handicap record in orde is. Zorg dus dat je al de scores invoert! Alle scores uit 2017, 2018 en
2019 dienen te worden ingeleverd bij de handicapcommissie. Met alle scores worden de
scores bedoeld van elke wedstrijd die je hebt gespeeld, dus nationaal, internationaal,
clubwedstrijden, NGF-wedstrijden en ook Q-kaarten. Voor het deelnemen aan NGFwedstrijden in 2019 dient je handicap record uiterlijk 1 maart 2019 in orde te zijn. Indien dit
niet het geval is zal de Handicap- en Regelcommissie van de NGF gebruikmaken van haar
bevoegdheid om de handicap van een speler voor een bepaalde periode op te schorten. Dat
betekent dat een speler niet meer aan wedstrijden georganiseerd door NGF, een club of in
het buitenland kan deelnemen in de periode dat zijn/haar handicap is opgeschort. Als je hier
vragen over hebt kun je contact opnemen met wedstrijden@ngf.nl.
Duintrofee
De Duintrofee wordt gespeeld tussen de Noordwijkse, de Haagsche en de Kennemer. Je
handicap moet tussen de 15 en 30 zijn, en je moet 14, 15 of 16 jaar oud zijn. In teams van 4
jeugdleden (jongens als meisjes) wordt er 18 holes stableford gespeeld. Het team met de
meeste stablefordpunten wint! Je wordt hiervoor uitgenodigd door de Jeugd Commissie in
samenwerking met je pro.
Emailadres Jeugd
Ons e-mailadres is: jeugd@noordwijksegolfclub.nl
Hierop kun je ons bereiken voor al je vragen. Daarnaast zijn we bij dringende gevallen
telefonisch bereikbaar.
Gedrag in en om de baan
Op de Noordwijkse Golfclub vinden we het belangrijk hoe wij met elkaar omgaan.
• Zo hebben we met elkaar afgesproken dat we in de clubzaal en op de baan geen
mobiele telefoon gebruiken. Waarom is dat? Omdat we in de clubzaal graag met
elkaar praten en omdat we op de golfbaan elkaar niet in het spel willen storen.
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•
•
•

Respect voor elkaar, maar ook voor degene die de clubzaal beheert.
Golf spelen we ook eerlijk volgens de rules of golf.
Als we niet aan een jeugdles mee kunnen doen, dan zeggen we deze af. Dat is prettig
voor de professional. Dan kan hij de les afstemmen op het aantal deelnemers.

De opkomst van elke speler wordt bijgehouden door de professionals en de jeugdcommissie.
Je kunt afzeggen bij de caddiemaster, Iwan Renders of Marcel Honsbeek.
LET OP: afzeggen kan dus niet bij ons.
E-mailadres Iwan Renders: golfcoachiwanrenders@gmail.com
E-mailadres Marcel Honsbeek: noordwijksegolfshop@gmail.com
Golf Academie
De Golf Academie is een site waarop je een account kunt aanmaken. Door het invoeren van
scorekaarten en het bijhouden van statistieken krijg je zo een inzicht in waar jouw sterke en
zwakke punten van je golfspel liggen. De site geeft je op basis van jouw ingevulde gegevens
tips en trainingsvideo’s. Ook kun je je account koppelen aan die van Iwan Renders of Marcel
Honsbeek. Zo kunnen jij de aantekeningen zien die zij tijdens de les maken.
Je kunt op de website van de Golf Academie: https://www.degolfacademie.nl
Handicap 54 (het oude GVB)
Nadat je van de professional toestemming hebt gekregen, word je uitgenodigd voor dit
examen. Dit gebeurt nadat je je baanpermissie hebt behaald. Het examen vindt een aantal
keer per jaar plaats.
- Jonge spelers tot 14 jaar volgen (9) verplichte regellessen in de praktijk
- Na elke praktijk les is er een theorieles die te maken heeft met die praktijk les. Deze les
wordt gegeven door iemand van de regel- en handicapcommissie.
- Als je alle praktijk- én theorielessen hebt gevolgd krijg je een theorie-examen
- En als je dit examen hebt gehaald hoef je alleen nog maar een praktijkexamen te doen met
één van de leden van de Jeugd Commissie en/of de regel- en handicapcommissie. Je moet
dan over 9 holes 18 stablefordpunten behalen en dan heb je je handicap-54 examen!!
- De regel- en handicapcommissie zorgt ervoor dat je dan een clubhandicap hebt en je krijgt
dan een NGF-kaartje!
- Als je je examen hebt gehaald kan je aan heel veel wedstrijden meedoen.
Handicap
Nadat je je regelexamen van hierboven hebt gehaald heb je handicap 54. Door het spelen
van wedstrijden en spelen van een qualifying kaart kun je je handicap verlagen. Over hoe dat
allemaal in zijn werk gaat hoor je van je pro of van ons. Je bent zelf verantwoordelijk voor je
handicap. Heb je vragen over je handicap dan moet je contact op nemen met de wedstrijden handicap commissie. whc@noordwijksegolfclub.nl
Inschrijflijst wedstrijden
Inschrijven kan via de website. Zowel jeugdwedstrijden als clubwedstrijden via
www.noordwijksegolfclub.nl/leden/wedstrijdagenda. Zie ook kopje Wedstrijdagenda
Noordwijkse Golfclub.
Daarnaast attenderen we je erop dat jeugdleden aan ten minste vier club- en of
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jeugdwedstrijden deelnemen.
Jeugdbeleidsplan
In 2013 heeft de Jeugd Commissie een nieuw jeugdbeleidsplan opgesteld. In het nieuwe plan
draait om jeugdleden ‘Golfproof for life” te laten zijn. Maar daarnaast willen we in de
komende jaren ook meer aandacht aan prestatie en teamwork besteden. Alle jeugdleden
moet namelijk een EGA-handicap halen. Ook moet de jeugd een onderdeel zijn van de
vereniging.
Jeugdleden, die aanleg en inzet tonen, zullen we begeleiden naar een hoger spelniveau.
Hoe wil de Jeugd Commissie bereiken dat jullie plezier hebben in het golfen, dat jullie het
golfspel onder de knie krijgen, dat jullie je ‘thuisvoelen’ op de golfclub en dat de talenten
onder jullie goed worden begeleid? Hiervoor hebben we alle jeugdleden verdeeld in drie
categorieën:
● categorie 1: beginners t/m GVB
● categorie 2: jeugdleden met handicap (studenten, zondag jeugd)
● categorie 3: ‘toppers’ (de Sharks en Dolphins)
Voor iedere categorie jeugdspelers organiseren we activiteiten. Hierdoor is het voor alle
jeugdspelers leuk en interessant. Uiteraard blijven er ook activiteiten voor alle jeugdleden
samen zoals onder meer de jeugdwedstrijden op de club en het starmakerweekend.
Uiteraard streven we ernaar dat iedereen de lessen volgt en zo uiteindelijk zoveel mogelijk
jeugdleden tot de toppers gaan behoren!
Jeugdbord
Via https://www.golf.nl/topgolf/nationaal/ngf-wedstrijden/wedstrijdkalender-pdf kun je de
wedstrijdkalender van de NGF vinden. Als je aan een wedstrijd mee wilt doen kun je je
opgeven via www.ngfwedstrijden.com.
Als je aan een wedstrijd op een andere baan mee wilt doen dien je je aan te melden via de
website van die baan of de website van het evenement.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende commissieleden. Hieronder zie je onze namen
gevolgd door onze taakverdeling.
Steve Murnaghan (voorzitter) - Jeugdlessen/Pros, Aanname
Joep Faase
- NGC Jeugd Open (NJO), Starmakers, Jeugdwedstrijden
Esther Hazenoot
- Competitie Manager, Financiën, Topgolf, Starmakers
Henriëtte Stigter
- Competitie, Jeugdwedstrijden
Ralph de Swart
- Rising Stars, Kweek/Instuif, Jeugdwedstrijden
Rogier Bruynzeel
- Uitwisselingen, Oude 9
Allen
- Jeugdwedstrijden, Starmakers en andere jeugdactiviteiten
Jeugdbestuur
Naast de jeugdcommissie hebben we ook een jeugdbestuur. Het jeugdbestuur bestaat uit
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onderstaande jeugdleden. Zij zijn in feite een verlengstuk van de jeugdcommissie. Wanneer
er activiteiten plaatsvinden zullen zij dit, naast de jeugdcommissie, aan jullie communiceren.
Je kunt naar hen toe met allerlei vragen.
Het jeugdbestuur bestaat uit:
- Fleur Stigter
- Ciara Murnaghan
- Bas de Vries
Jeugdgolfer van het jaar
Eenmaal per jaar kan de Jeugd Commissie een prijs uitreiken aan een jeugdspeler die goed
heeft gepresteerd (bijvoorbeeld aan een speler/speelster die erg in handicap is gezakt, of die
wedstrijden heeft gewonnen, of die erg enthousiast oefent en veel wedstrijden speelt).
Wanneer deze prijs wordt uitgereikt wordt door de Jeugd Commissie bekend gemaakt.
Jeugdhoek
Na afloop van de jeugdlessen en de jeugdwedstrijden is de zithoek bij de bar voor de jeugd
gereserveerd. Daar worden vaak de prijsuitreikingen gedaan of wordt er gewoon lekker een
tosti of een pannenkoek na de jeugdlessen gegeten!
Jeugdlid/aspirant juniorlid
Wanneer je wordt aangenomen op de Noordwijkse Golfclub ben je in eerste instantie een
aspirant juniorlid, zoals dat officieel heet. Wij spreken altijd over (aspirant-)jeugdleden,
omdat we dat gemakkelijker vinden.
Wij verwachten van jou het volgende:
- Dat je tien individuele lessen neemt bij een van de professionals (zelf boeken);
- Ben je, als je wordt aangenomen, <13 jaar dan moet je ervoor zorgen dat je binnen 3 jaar
slaagt voor je Handicap-54 examen en dat je tenminste een handicap van 30 hebt;
- Ben je, als je wordt aangenomen, 13-18 jaar dan moet je ervoor zorgen dat je binnen 2
jaar slaagt voor je Handicap-54 examen en dat je tenminste een handicap van 28 hebt.
- Heb je een handicap, dan verwachten wij dat je jaarlijks minimaal 4 Qualifying kaarten
inlevert, waarvan je maximaal de helft met je ouders hebt gelopen. De andere 2 kaarten
kun je lopen met de instuif, zie hiervoor de activiteitenkalender.
- De Jeugd Commissie verwacht dat alle jeugdleden minimaal handicap 28 behalen als zij
de leeftijd van 18 jaar bereiken.
- Alle jeugdleden dienen met minimaal 4 jeugd- of clubwedstrijden mee te doen en bij
tenminste 75% van de lessen aanwezig te zijn.
Mocht je niet aan deze eisen voldoen, kan de Jeugd Commissie een negatief advies geven
aan het bestuur over het juniorlidmaatschap.
Daarnaast verwachten we ook veel enthousiasme van je. Hiermee bedoelen we dat je
deelneemt aan clubevenementen en wedstrijden, dat je je inschrijft voor de NGFjeugdcompetitie en dat je vooral niet vergeet te blijven lessen! Zelfs Tiger Woods en Rory
McIlroy hebben nog les.
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Je bent jeugdlid tot en met het jaar dat je 21 wordt. Als je in een bepaald jaar op 1 januari
nog 20 bent (al word je op 2 januari 21) dan ben je dat gehele jaar nog jeugdlid en mag je
aan alle jeugdwedstrijden meedoen.
Jeugd Matchplaykampioenschap
Het jeugd matchplaykampioenschap zal ook dit jaar weer gespeeld worden. Het leuke van
deze wedstrijdvorm is dat je direct tegen je tegenstanders speelt. De winnaar van het Jeugd
Matchplaykampioenschap krijgt een vermelding op een bord in het clubhuis.

Jong-Oud wedstrijd
Ieder jaar wordt de Jong-Oud wedstrijd gespeeld. Dit is een wedstrijd waarbij JONG aan OUD
lid vraagt of hij/zij met hem/haar wilt spelen. Tussen jong en oud moet minimaal 20 jaar
leeftijdsverschil zitten. Het is niet de bedoeling dat je deze wedstrijd met je ouders speelt!
Als jij 13 bent, is iemand van 33 jaar dus oud genoeg. Het is een clubwedstrijd, dat betekent
dat een vrouw van 43 ook aan een man/vrouw van 63 of ouder kan vragen om met haar
deze wedstrijd te spelen. Op deze manier doen dus alle leeftijden mee.
Het is leuk als de jonge de oudere vraagt om te spelen.
Kleding & materiaal
Iedere sport heeft zijn eigen kledingsvoorschriften, dus ook golf. Er wordt niet gespeeld of
gelest in spijkerbroek. Ook hemdjes zonder mouwen en T-shirts mogen niet tijdens
wedstrijden.
Neem altijd een wind of regenjas/trui/regenbroek/muts/golfwanten mee, weer kan ineens
omslaan.
Golfschoenen zijn natuurlijk verplicht. Zorg ervoor dat onder je schoenen ‘softspikes’ zitten.
Dit zijn plastic spikes die de green minder beschadigen dan metalen spikes. Deze regel geldt
inmiddels op veel banen in Nederland en zeker in het buitenland.
Voor de competitie of in geval van een uitwisseling is clubkleding (een donkerblauwe
clubtrui, een wit poloshirt met logo en een kakikleurige broek) voorgeschreven. Als je
competitie speelt of een uitwisseling speelt verwachten wij dat je in het bezit bent van deze
kleding. De clubkleding kun je kopen in de golfshop - met 50% korting als je jeugdcompetitie
of een uitwisseling speelt.
Ook kun je in de golfshop nieuwe of gebruikte clubs kopen (of omruilen), ballen,
handschoenen en nog veel meer.
Ledenlijst
Deze informatie is tevens te vinden via Leden op de site van de Noordwijkse Golfclub,
www.noordwijksegolfclub.nl  kopje “Faciliteiten”  ledenlijst.
Zet hier een leuke foto van je zelf bij, dan weten anderen leden hoe je er uit ziet. Hierin vind
je contactgegevens van alle leden van de Noordwijkse Golfclub.
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Lessen
Jeugdleden volgen zowel privé als groepslessen.
Jeugdlessen
Dit zijn de groepslessen die door de club worden georganiseerd in het voorjaar en in het
najaar. Als aspirant-lid ben je verplicht aan de jeugdlessen mee te doen. De indeling wordt
door de Jeugd Commissie samen met de professional gemaakt. Hierbij wordt rekening
gehouden met je leeftijd en hoe je speelt. Ruim van tevoren ontvang je een brief met de
data. Het is belangrijk om aan de jeugdlessen mee te doen, niet alleen voor je golfspel, maar
op deze manier leer je ook andere jeugdleden kennen.
De groepslessen kunnen worden gegeven op de driving range, putting green, op de
oefenholes of in de baan, naar keuze van de professionals.
De groepslessen zijn in de volgende groepen verdeeld:
- Dolphins
- Sharks 1 en 2
- Studenten
- Zondag jongens en meisjes
- Jongste jeugd
Privélessen
De jeugdleden kunnen bij hun ook privélessen boeken. Je kunt een privéles direct bij de pro
boeken of via de online lesagenda. De lesagenda kun je op de volgende manier vinden:
www.noordwijksegolfclub.nl  kopje “Lesagenda Pro’s”  Lessen boeken: hier vind je de
online lesagenda’s.
Voordat je een les kan boeken moet je je eerst registreren. Nadat je dat gedaan hebt kun je
op een groen vlak klikken op het tijdstip dat je een les wilt volgen. Vervolgens verschijnt er
een scherm waarop je nog opmerkingen kan toevoegen en vervolgens kun je de les
reserveren.
Lidcode
Ieder lid van de Noordwijkse Golfclub krijgt een lidcode. De lidcodes zijn te vinden in de
Ledenlijst. Aan de hand van je lidcode kun je je handicap in de computer (beneden in de hal)
terugvinden. Je moet voor het inschrijven van een wedstrijd via de website ook je lidcode
gebruiken. Je moet ook een wachtwoord hebben voor het inschrijven. Deze vraag je aan bij
het secretariaat. Dit doe je door een e-mail te sturen naar het secretariaat:
secretariaat@noordwijksegolfclub.nl
Matchplay
In deze wedstrijdvorm speel je tegen elkaar. Per hole bekijk je wie het beste is. Win je de
hole dan kom je 1 up te staan! Zie het NGF regelboekje.
Mini-regionale Jeugdgolfwedstrijden
9
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Ieder jaar worden de Miniregionale Jeugdgolfwedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden
worden gehouden tussen de golfclubs Noordwijk, Rijswijk, de Haagsche en Groendael.
Het zijn telkens 9-holes Stableford wedstrijden voor geselecteerde jeugdleden tussen
ongeveer 10 en 14 jaar, met GVB tot niet lager dan hcp 30. In principe worden kinderen
geselecteerd die nog niet hebben meegedaan aan deze wedstrijden.
Mobiele Telefoon
We realiseren ons dat jullie mobiele telefoon heel belangrijk voor jullie is. Maar op de club
wordt deze zo min mogelijk gebruikt en in de clubzaal zelfs helemaal niet. Word je gebeld
omdat je ouders er zijn om je op te halen? Opnemen doe je dan niet in de clubzaal.
Natuur
Dat de Noordwijkse een mooie golfbaan is, dat weten we allemaal. De Noordwijkse Golfclub
staat momenteel op de 8e plaats op de ranglijst van mooiste banen van Nederland. Dat
mooie dat willen we graag zo houden. De greenkeepers en de Baan Commissie werken hier
hard aan. Ook is een aantal leden (de commissie Natuur & Milieu) bezig om de planten,
bomen en dieren in en om de baan in kaart te brengen en te kijken waar het natuurbeheer
beter kan. Niet alleen de greenkeepers en deze twee commissies zorgen voor het onderhoud
en behoud van de baan. Ook jij kunt je steentje bijdragen! Denk maar aan:
- het repareren van je pitchmarks
- het terugleggen van divots (weet je wel die 'megaplaggen' die je met je ijzers uit de baan
slaat)
- het gebruik van de schelpenpaden en niet de 'geitenpaden/ olifantenpaden"
- het gooien van afval in de afvalbakken (ook bananenschillen)
en ...
- je medespelers eraan te helpen herinneren dit ook te doen.
Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat de Noordwijkse een topbaan blijft.
Nettoscore
Totaal aantal slagen met aftrek van de (playing) handicap (strokeplay).
NGF-handicapkaart
Als je je handicap hebt gehaald krijg je een handicapkaart. Deze wordt door de NGF naar de
club toegestuurd. Ieder jaar krijg je een nieuw kaartje met je actuele handicap erop.
NJO (Noordwijkse Jeugd Open)
In 2009 is de jeugdcommissie begonnen met het organiseren van een nationaal
jeugdtoernooi. Dit zomerse 3-daags toernooi is ondertussen een bekend jeugd toernooi door
heel Nederland, waar alle top jeugd van het land aan mee doen. Indien er plaatsen
beschikbaar zijn kan er in overleg met de toernooiorganisatie besloten worden om een
wildcard uit te reiken. Voor de andere spelers is het natuurlijk de mogelijkheid om de
organisatie te helpen met allerlei leuken taken!
Openingstijden
De openingstijden van de shop, het restaurant, de baan etc zijn te vinden op de site:
https://www.noordwijksegolfclub.nl/baan/#openingstijden.
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ParPost
ParPost is de naam van het clubblad van de Noordwijkse Golfclub. Het clubblad komt zo’n
vier keer per jaar uit. In het blad vind je mededelingen en nieuws over het clubleven en dus
ook over de jeugd van de Noordwijkse. Wie er in de Parpost redactie zit vind je via
https://www.noordwijksegolfclub.nl/commissie/parpost/.
Presidents Cup
De Presidents Cup is een duowedstrijd door de gehele winter heen. Deze wedstrijd bestaat
uit een serie van 6 wedstrijden die je samen met je partner speelt tegen de vossen. Vaak zijn
de vossen de Headprofessional en de voorzitter. De Presidents Cup is misschien wel de
drukst bezochte wedstrijd van het gehele jaar. Je mag samen met je partner maximaal
handicap 18 hebben om hier aan mee te doen. Haal je dit niet dan kan je mee doen aan de
Winterwedstrijd I of II.

Professionals
Iwan Renders en Marcel Honsbeek zijn de professionals van de Noordwijkse Golfclub. Iwan
geeft les op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag. Marcel geeft les op maandag, vrijdag
en zaterdag.
ProVossenCup
De ProVossenCup wordt ieder jaar gespeeld als eerste wedstrijd na de zomer. Het is een 18of 9 holes wedstrijd tegen de Vossen. Dat zijn de voorzitter van de Jeugd Commissie en één
van de pro’s. Je kunt je hiervoor inschrijven als je minimaal je handicap-54 examen hebt. Je
speelt met zijn tweeën tegen de score die de Vossen samen maken. Geef je dus op met een
vriend of vriendin en wie weet verslaan jullie de Vossen dit jaar!
Inschrijven doe je weer via de “Mijn NGC” portal op de website.
Qualifying kaarten
Nadat je het handicap-54 examen hebt gehaald moet je, om een handicap te halen, drie
ronden spelen van 36 stablefordpunten of meer. Je handicap wordt gebaseerd op de kaart
met het meeste aantal stablefordpunten. Om je handicap naar beneden (of helaas soms
naar boven) te laten gaan moet je qualifying kaart spelen of aan een wedstrijd meedoen.
Nadat je 18 holes hebt gespeeld moet je het totaal aantal stablefordpunten invullen, de
kaart goed controleren en je naam en je handicap duidelijk op de juiste plaats invullen. En
vergeet niet de kaart te ondertekenen. Ook de marker moet tekenen! Vervolgens dien je zelf
je kaart te bewaren. Als het een qualifiying kaart heb gespeeld op de club kun je deze zelf
invoeren in de zuilen.
Jeugdleden met handicap zijn verplicht om ieder jaar tenminste vier qualifying kaarten in te
leveren, waarvan maximaal de helft met familieleden mag worden ‘gelopen’. Tevens zorgen
deze 4 kaarten dat je een actieve handicap hebt. Dit betekent dat je ook officieel aan
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wedstrijden buiten de club en de NGF competitie mag deelnemen.
Regelboekje
Het regelboekje wordt uitgegeven door de NGF en is in de golfshop verkrijgbaar. De recente
versie is 2012-2015. Elke vier jaar bekijken de Royal and Ancient en de United States Golf
Federation of de Rules of Golf moeten worden aangepast. Jeugdleden die competitie en
(landelijke) wedstrijden spelen raden wij aan om een nieuw regelboekje aan te schaffen.
In 2019 gaan er een aantal regels veranderen ten opzichte van afgelopen jaren. Kom daarom
vooral naar de Kick-Off op 24 maart, hier zal Jan Visser (onderdeel van de Regelcommissie)
aan jullie alle nieuwe regels uitleggen.
Regels leren
De Jeugd Commissie beschikt over regelboekjes die speciaal voor de jeugd zijn. In deze
boekjes is ook oefenstof opgenomen. De boekjes kun je krijgen door een mailtje te sturen
naar de Jeugdcommissie. Via de Golf Academie kun je ook de golfregels kunt oefenen en
raadplegen. Van beginner tot topgolfer. Een goede kennis van de golfregels is een belangrijk
onderdeel van het spel. De golfregels leer je via regellessen op je club, baan of door
zelfstudie online via www.degolfacademie.nl. Hoe je je aanmeldt voor Golf Academie vind je
onder het kopje “Golf Academie” hierboven.
Starmakerweekend
Eenmaal per jaar – meestal eind augustus - vindt het jeugdweekend plaats. Tijdens dit
weekend is de 18-holes baan voor de jeugd beschikbaar en worden door de Jeugd
Commissie voor alle leeftijden en handicapcategorieën wedstrijden en andere activiteiten
georganiseerd. Je slaapt dan één avond op de club! Het is altijd een heel gezellig weekend.
Dat je aan veel slapen toekomt is niet zeker! Je mag ook een vriendje/vriendinnetje
meenemen en er zijn mooie prijzen te verdienen.
Startlijst/-tijden
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een club of jeugdwedstrijd en je wilt weten hoe laat je
speelt dan kan je vaak een aantal dagen voor de wedstrijd op de site kijken. Hier vind je de
startlijst.
Kan je plotseling niet spelen, dan moet je je uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden bij de
wedstrijdleiding (Club wedstrijden - whc@noordwijksegolfclub.nl en Jeugdwedstrijden
jeugd@noordwijksegolfclub.nl). De wedstrijdleiding wordt niet gebeld voor de starttijden.
Bij twijfel of de wedstrijd doorgaat kun je contact opnemen met de caddiemaster. Bij niet
tijdig afmelden treden de regels in werking van het wedstrijdreglement. Afmelden is
belangrijk. De wedstrijdleiding kan een nieuwe indeling maken, en je medespeler is niet
teleurgesteld. Het is heel vervelend om in een drukke wedstrijd met allemaal 3-ballen, maar
met z’n tweeën te spelen.
Stablefordscore
Zie voor uitleg van wat stablefordscores zijn het NGF-regelboekje. In de verschillende
examenboekjes staat uitgelegd hoe je stablefordpunten uitrekent.
12

Het ABC voor jeugdleden van de Noordwijkse Golfclub, versie januari 2021

Strokeplay
Iedere slag van elke hole telt mee. Je speelt dus iedere hole uit totdat je bal in de hole zit.
Alle holes tel je bij elkaar op en je hebt je bruto strokeplay score. Zie ook het NGF
regelboekje.
Slot Wedstrijd:
Dit is de laatste wedstrijd van het seizoen. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven (dus ook als
je nog geen handicap hebt). Ook hier wordt je weer ingedeeld op handicap. Vaak kun je je
opgeven met een team en is er een thema.
Teemarkers
Op de afslagplaats staan verschillende kleuren teemarkers. De kleuren zijn gekoppeld aan
verschillende handicapniveaus.
Wit
= voor heren met een single handicap en professionals
Geel
= voor heren met een handicap tussen de 5 en 28
Blauw
= voor heren met een handicap tussen de 20 en 36 en dames onder de 10 hcp
Rood
= voor heren met handicap 29 tot 36 en dames met handicap 10 tot 36
Oranje = voor beginnende golfers met baanpermissie of handicap 37 tot en met 54
Paars
= voor de kweek, hierbij maken (klein)kinderen van leden kennis met de sport
Het staat uiteraard vrij om zelf te kiezen vanaf welke tee je speelt. De hierboven genoemde
verdeling is niet bindend. Het geeft alleen een indicatie.
Telefoonnummers Noordwijkse Golfclub
Caddiemaster:
0252-373763
Clubzaal:
0252-373764
Telefoonnummers jeugdleden
Alle telefoonnummers van de leden en dus ook de jeugdleden staan in de digitale ledenlijst
https://www.noordwijksegolfclub.nl/leden/faciliteiten/ kan je van ieder lid zijn of haar
profiel zien. Vaak ook nog een per foto. Ook jij kan je profiel aanpassen. Voeg een leuke foto
van jezelf toe en laat zien welke handicap je al hebt behaald.
Website van de NGF
Op de website www.ngf.nl (klik hierna op jeugd) vind je allerlei informatie over de
jeugdtouren, jeugdtopgolf, regellessen, nieuwtjes en links naar andere golfsites. Ook kun je
je via de website inschrijven voor wedstrijden en toernooien.
Voor NGF wedstrijden kan je je inschrijven via www.ngfwedstrijden.com.
Voor de NGF-competitie staan alle uitslagen en indelingen op www.ngfcompetitie.com.
Website van de Noordwijkse Jeugd
Onze eigen site is www.noordwijksegolfclub.nl (rubriek jeugd). Deze website wordt
regelmatig bijgewerkt. Hier staat heel veel informatie over jeugdlessen, wedstrijden, het ABC
(!) en nog veel meer!
Als je zelf iets leuks wilt doorgeven voor de site e-mail ngcjeugdcie@googlemail.com.
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Wedstrijdagenda Noordwijkse Golfclub
Op de site van de Noordwijkse golfclub onder de portal “Mijn NGC” vind je de
wedstrijdagenda. Je logt eerst in via Leden en dan klik je de Wedstrijdagenda aan. Een
overzicht van de wedstrijden verschijnt. Als je een wedstrijd aanklikt zie je in welke spelvorm
deze wordt gespeeld, het aantal holes en de kosten.
Tot slot
Wij hopen je met dit ABC een duidelijk beeld hebben gegeven van hoe het allemaal in zijn
werk gaat en we je een beetje wegwijs hebben gemaakt. Voor vragen kun je terecht bij de
Jeugd Commissie of bij het jeugdbestuur.
Bovenal wensen we je heel veel plezier toe als lid van de Noordwijkse Golfclub en we hopen
je snel te zien bij een van onze activiteiten!
Zie de website www.noordwijksegolfclub.nl/jeugd voor de NGC jeugdkalender.
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