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Van harte welkom op de Sallandsche Golfclub! 

Om u te ondersteunen bij het leren van golf, hebben wij in het kort hieronder beschreven hoe het 

behalen van handicap gaat. 

 We hopen dat u zich snel thuis voelt op onze club. 

 
Het halen van een handicap "van niets tot Handicap" kent drie stappen: 
Stap 1. het halen van baanpermissie 
Stap 2. het halen van een handicap 54 of lager 

Stap 3. na het halen van handicap 54 of lager 

 

Als (proef)lid van de Sallandsche moet de bovengenoemde stap 1 op de baan van de Sallandsche 

gehaald worden.  

 

1. Het halen van baanpermissie 

• Praktijklessen door een golf-professional van de Sallandsche; 

• De professional beslist of je er aan toe bent om het NGF-regelexamen af te gaan leggen. 

• Het afnemen van het NGF-regelexamen wordt verzorgd door de Handicap en Regel     

Commissie. Zie voor inschrijving het mededelingen bord in de hal. 

      Je kan je voorbereiden met behulp van diverse boekjes www.golfboeken.nl 

              Beknopte gids golfregels en handicap – bij het secretariaat van de Sallandsche af te 

              halen. 

Oefenexamens te maken https://www.ngfgolfregelexamen.nl/ 

De HRC-leden zijn altijd bereid om de theorie met behulp van praktijkvoorbeelden uit te leggen. 

Mail hiervoor naar hrc@sallandsche.nl. 

• Beschikt de speler over voldoende praktische golfvaardigheid en geslaagd voor het 

regelexamen dan geeft de pro baanpermissie;  

• Zodra de baanpermissie verleend is kan de Handicap- en begeleidingscommissie een 

helpende hand bieden om tot HCP 54 te komen. Kijk op de site van de Sallandsche golfclub 

voor meer informatie.  

https://sallandsche.nl/leden/hcp-begeleidingscommissie 

Er bestaat een groeps-app “Nieuwe leden” via nieuweleden@sallandsche.nl  is het mogelijk om je 

hiervoor aan te melden. Via deze app kan men contact maken en een speelmaatje zoeken. 

 

2. Het halen van een handicap van 54 of lager 

• Baanpermissie moet verleend zijn; 

• Onder begeleiding van de mentor of anderen met een handicap wordt in de baan 

geoefend; 

• Door het spelen van een qualifying-kaart op de Sallandsche kan een handicap van 54 of 

lager worden verkregen als je minimaal 19 punten of meer over 9 holes of 36 punten of 
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meer over 18 holes haalt. Er mag gespeeld worden van de paarse (par 3-baan) of oranje 

tee. Deze eerste kaart moet worden gespeeld met een marker in bezit van een handicap 

van tenminste 54 en op de Sallandsche golfclub.  De kaart moet handmatig worden 

ingevuld compleet met datum, tijd, naam van de marker, score, stablefordpunten en van 

welke tee er gespeeld is.  Deze kaart moet worden gedeponeerd in de postbak van de HRC 

in de hal; 

• Waarna je geregistreerd wordt in het Proware-systeem door de HRC. 

Het bewijs van baanpermissie of handicap is te vinden in de app van Golf.nl 

Een fysiek kaartje wordt niet meer automatisch uitgereikt, deze kan wel via het secretariaat 

worden aangevraagd; 

 

     
 

• App golf.nl  GOLF.NL - Dé app voor golfend Nederland! 

• Na de registratie van deze scorekaart in het Proware-systeem door de HRC kan je voor het 

spelen van een nieuwe Q(qualifying)- kaart zelf inloggen op een van de terminals in de hal, 

invoeren via de site op het dashboard of gebruik maken van de golf-app. 

 

3. Handicap van 54 of lager 

• Voor het spelen van een ronde moet aangegeven worden of er een Q-kaart gespeeld wordt 

en over welke holes; 

• Inloggen op een van de terminals in de hal, invoeren via de site op het dashboard of 

gebruik maken van de golf-app;  

• Zolang je nog geen handicap van 36 of lager hebt is het advies van de oranje tees af te 

slaan. 

 

 

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn neem dan contact op met de Handicap en Regel 
Commissie: hrc@sallandsche.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

https://www.golf.nl/app/

