
Noordwijkse
Golfclub

Haal je handicap 
Handicap 54

Eisen Handicap 54 Bagtag

1
PUTTEN

2
CHIPPEN

3
SWING

4
GOLFREGELS

5
SPELNIVEAU

Skills test voor 
Putten met goed 
gevolg afleggen.

Skills test voor 
Chippen met goed 

gevolg afleggen.

Skills test voor 
Swing met goed 
gevolg afleggen.

Regelexamen 
met goed gevolg 

afleggen.

Handicap 54 
door middel van 

Q-kaarten spelen 
op de Compact  

Course.

Lessen volgen
Het wordt ten zeerste geadviseerd om
lessen te volgen via het Jeugdprogramma
van de Noordwijkse Golfclub.

In dit programma worden de juiste skills
aangeleerd om aan alle eisen van de
bagtag te voldoen.



Uitleg & Eisen Handicap 54

Onderdeel Skills Test Tot en met 11 jaar 12 jaar en ouder

1
Putten

9 holes strokeplay putt-
parcours met afstanden 
tussen de 2 en 7 meter.

Maximaal 25 slagen. Maximaal 22 slagen.

2
Chippen

10 ballen chippen naar een 
cirkel met 5m radius (10m 
doorsnee) op een afstand 
van 15m.

Minimaal 4 ballen binnen 
de cirkel laten eindigen.

Minimaal 5 ballen binnen 
de cirkel laten eindigen.

3
Swing

10 ballen slaan op de
driving range vanaf een 
tee.

Minimaal 5 ballen voorbij 
de 70 meter slaan.

Minimaal 7 ballen
voorbij de 70 meter slaan.

4
Golfregels

Volgens de sructuur van de 
NGF mag jeugd tot 14 jaar 
een mondeling examen 
doen. Vanaf 14 jaar wordt 
het reguliere examen afge-
nomen.

Mondeling examen. Tot 14 jaar mondeling
examen. Vanaf 14 jaar 
regulier examen.

5
Spelniveau

Q-kaarten spelen op de 
9 holes Compact Course 
op de grote baan op de 
Noordwijske Golfclub of 
op een andere Qualifying 
baan.

Er dient gespeeld te
worden volgens de
officiële golfregels en
er dient eerlijk geteld
te worden.

Handicap 54 of beter. Handicap 54 of beter.

Wat mag je met Hcp 54?
Na het behalen van Hcp 54 is de jeugdspeler bevoegd om onder begeleiding van een volwassene met
minimaal EGA Handicap 36,0 de grote baan te spelen vanaf de oranje of rode tee’s. Handicap 54 staat 
gelijk met het vroegere GVB. De jeugdspeler kan met Handicap 54 dus ook op andere banen terecht 
om te spelen. Op de meeste clubs gelden er speciale greenfee tarieven voor jeugdspelers om de jeugd 
te motiveren om ook op andere banen te spelen.  

Het wordt geadviseerd om in deze fase starttijden te boeken op daluren.

In het ledensysteem komt de speler op handicap 54 te staan.


