
 
Beste deelnemer, 
 
Gefeliciteerd met jouw NGF-Baanpermissie en leuk dat je meedoet aan Stap 2! 
In Stap 2 werk je in 2 maanden toe naar een WHS-handicap. 
In Stap 1 heb je een begin gemaakt met de basistechniek van golf en je beheerst de Gedragsregels.  
Je beschikt nu over de NGF-Baanpermissie*. Je bent wellicht in Stap 1 ook al geslaagd voor jouw NGF-Regelexamen. 
Als dat er nog niet van is gekomen geef je dan snel op voor de Regel-les en het Examen. De inschrijflijst hangt op het 
prikbord in de hal. De pro verstrekt het lesboekje Stap 2 waarin jouw vorderingen worden aangetekend.  
 
Wat gaat de pro voor je betekenen? 
De pro werkt verder aan jouw golfvaardigheid. De begeleiding bestaat uit 4 lessen. Waar nodig geeft de pro ook nog 
aandacht aan de Gedragsregels. De pro tekent jouw vorderingen af in jouw lesboekje Stap 2. 
 
Wat gaat de mentor voor je betekenen? 
Het is de taak van de mentor jou te begeleiden naar een WHS-Handicap. De mentor coacht je verder op de finesses 
van de toepassing van de Gedragsregels. De mentor blijft jouw vraagbaak voor de faciliteiten op de baan, de 
wedstrijden, het verenigingsleven en indien nog nodig het NGF-Regelexamen (zie hier o.a. de examendata + info, 
zoals bijv. inschrijf-methodiek via lijsten op prikbord in entreehal clubhuis). De mentor loopt minimaal 1 ronde met 
je op de grote baan.  
 

Spreek dus de (mentor)ronde af voor einddatum lespakket stap 2! 
 
Wat doe je zelfstandig? 
Je oefent zoveel mogelijk op de grote baan, bij voorkeur met ervaren spelers. Zorg ervoor dat je naast de 
golftechniek steeds ook aandacht blijft besteden aan de toepassing van de Gedragsregels. Loop zoveel mogelijk 
qualifying kaarten en voer ze in met behulp van de app Golf.nl. Na ontvangst van: ‘lidcode en wachtwoord’ (voor o.a. 
online reserveren van starttijden) bij start van lespakket stap 2, kan je dit nog makkelijker en handiger doen via de 
WEB-app m.eg4u.nl. Hier staat ook jouw digitale NGF-pasje in!  
 
Hoe behaal je de WHS-handicap? 
Om een WHS-handicap te behalen moet je over 9 holes 19 stablefordpunten behalen of over 18 holes 36 
Stablefordpunten. Jouw marker moet beschikken over een WHS-handicap. Om een WHS-handicap direct te 
activeren is het noodzakelijk dat je het NGF-Regelexamen hebt behaald. Als dat nog niet het geval is kun je wel 
qualifying kaarten invoeren met behulp van de app Golf.nl of WEB-app m.eg4u.nl. Het systeem slaat deze score op. 
Zodra dan het NGF-regelexamen is behaald en een extra ronde is gespeeld wordt de WHS-handicap geactiveerd. 
 
Succes in Stap 2 en vriendelijke groet! 
 
Regel- en Handicapcommissie Midden-Brabant 
& golfpro’s Golfacademy Midden-Brabant + exploitant Golfbaan Midden-Brabant 
 

* Soms verstrekt de pro nog geen NGF-baanpermissie maar Baanpermissie Midden-Brabant. In dat geval wordt de NGF-
Baanpermissie verstrekt op een door de pro nader te bepalen tijdstip in Stap 2. 

https://www.golfmiddenbrabant.nl/club/golfregels/opleiding_regelkennis_en_examens
https://m.eg4u.nl/
https://m.eg4u.nl/

