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Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar:  
naar Clubhandicap 54 (GVB) 

 

Wat is Clubhandicap 54 (GVB)?  

 

 

 

Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is in 2012 omgedoopt tot Clubhandicap 54.  
Wanneer je heden ten dage je golfvaardigheidsbewijs behaalt dan houdt dit kortweg in dat je een 
speelniveau hebt van handicap 54. Op dit niveau beheers je een aantal basisprincipes van het 
golfspel en om dit aan te tonen ontvang je een NGF-pas van de NGF (Nederlandse Golf Federatie) 
met je clubhandicap. Je bent dan ook meteen lid van deze organisatie. 

Ten tijde van de wijziging van GVB naar handicap 54 heeft het NGF 9-Stappenplan zijn intrede 
gedaan. Dit beschrijft op heldere wijze de te nemen stappen om je Handicap 54 (GVB) te behalen en 
om vervolgens een lagere EGA-handicap te bereiken. 

Het stappenplan voor de jeugd 
Voor jeugdige spelers gelden andere regels voor het halen van Clubhandicap 54 (GVB) dan voor de 
volwassenen. Ook voor hen is een 9-Stappenplan voorhanden. 
Het stappenplan voor jeugd behelst 5 stappen om tot Clubhandicap 54 te komen waarna je op een 9- 
of 18-holes golfbaan mag spelen. 
Bij elke stap hoort een te behalen taslabel als je bepaalde vaardigheden beheerst. De stappen zijn 
PAR, Birdie, Eagle, Albatross (Golfbaanpermissie) en tot slot Clubhandicap 54.  
 
Hieronder lees je wat je moeten kunnen bij elke taslabel. Vanaf niveau Birdie wordt gewerkt aan 
bepaalde vaardigheden in de baan.  
Het uiteindelijke doel is dat jeugd zelfstandig, in een goed tempo, rekening houdend met andere 
spelers in de baan, 9 of 18 holes kan golfen. Ook is respect voor de baan en de natuur van belang en 
moeten veiligheids- en etiquette regels worden gevolgd. 
De vaardigheid in de baan alsmede golfbaanpermissie wordt binnen De Woeste Kop gedefinieerd 
voor het spelen vanaf de oranje tees. 
 
Golfvereniging De Woeste Kop hanteert een minimum leeftijd van 8 jaar om te kunnen deelnemen 
aan de Jeugdlessen en het Stappenplan te volgen tot het behalen van Clubhandicap 54.  
De maximum leeftijd voor het volgen van de jeugdlessen in groepsverband is 21 jaar. 
 
Ook is onze golfvereniging deelnemend lid aan het Committed to Jeugd programma van de NGF. 
Door het volgen van dit programma wil de vereniging met de professional een goede jeugdwerking 
ontwikkelen en verankeren binnen de club.  
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Taslabel PAR 

 
 

 
 
 

Groepstrainingen en lessen 
 Je hebt 1 seizoen (voor- of najaar) de groepstrainingen gevolgd (min. 80% aanwezigheid) 
 Je hebt de individuele lessen bij de pro gevolgd. 
 En je hebt ook veel geoefend op de driving range. 

 
 
Je techniek 

 Je beheerst de basisbeginselen van het putten, het chippen en de swing. 
 Je kunt met de putter een bal laten rollen over de green. 
 Je kunt een chip maken met een boogje waarbij de bal erna een stukje doorrolt. 
 Je kunt met een ijzer een bal van de tee slaan en een stuk door de lucht laten vliegen. 

 
 
Je Kennis 

 Je beheerst de basisbeginselen van de regels om veilig op en rond de baan te spelen. 
 Je kent de term Fore! Je kent de veiligheidsregels op de driving range en de oefenfaciliteiten. 
 Je weet je weg te vinden op de club (bijv. ballenautomaat, driving range, putting green, 

tassenloods, clubhuis). 
 Je weet bij wie je moet zijn voor de lessen en als je vragen hebt. 
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Taslabel BIRDIE 

 
 
 
 
 

Groepstrainingen en lessen 
 Je hebt 2 seizoenen  groepstrainingen gevolgd (min. 80% aanwezigheid). 
 Je hebt de individuele lessen bij de pro gevolgd.  
 Je oefent veel tussentijds op zelfstandige basis en neemt nog extra individueel les bij de pro 

indien dit voor de verbetering van je techniek gewenst is. 
 
 

Je techniek 
 Je beheerst de basisbeginselen van het putten, het chippen en de lange slagen.  

 
 
Wat je al kan 

 Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op de putting green in 9 slagen voltooien. 
 Chippen: 5 chipslagen (van totaal 10 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de green) binnen 

een straal van 10 meter om de hole slaan. 
 Swing: 3 van de 5 ballen minimaal 50 meter rechtuit (meisjes 35 meter). 

 
 

Je kennis 
 Je beheerst de basisbeginselen van de regels, en je kunt ze toepassen: 
 Je kunt pitchmarks repareren. 
 Je harkt de bunkers netjes aan. 
 Je weet waar je met je tas/trolley mag lopen en waar je deze neer moet zetten. 
 Je weet dat je niet mag treuzelen op de baan en dat je snellere flights door moet laten (ook 

als je lang moet zoeken naar een bal). 
 Je speelt sportief en houdt rekening met elkaar, je wacht op elkaar en je helpt elkaar zoeken. 
 Je bent bekend met alle onderdelen die je bij het spelen van een hole kunt tegenkomen: 

afslagplaats, fairway, green en hindernissen. 
 

 
Wat kan je in de baan 

 Je kunt vanaf de oranje tee, uitgaande van 6 extra slagen per hole, met minstens 12 
Stablefordpunten binnen max. 1,5 tot 2 uur rondkomen over 6 holes. 

 Je helpt jouw begeleider bij het tellen van je slagen en de begeleider rekent de punten uit: 
Par + 6 = 2 punten, Par + 7 = 1 punt, Par + 8 = bal oprapen en een 0 noteren. 
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Taslabel EAGLE 

 
 
 
 

Groepstrainingen en lessen 
 Je hebt 3 seizoenen  groepstrainingen gevolgd (min. 80% aanwezigheid). 
 Je hebt de individuele lessen bij de pro gevolgd.  
 Je oefent veel tussentijds op zelfstandige basis en neemt individueel les bij de pro indien dit voor 

de verbetering van je techniek gewenst is. 
 
 
Je techniek 

 Je beheerst de basisbeginselen van alle slagen. 
 
 

Wat je al kan 
 Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op putting green in 9 slagen voltooien. 
 Chippen: 5 chipslagen (van totaal 8 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de green) binnen 

een straal van 10 meter om de hole slaan. 
 Bunker: 2 van de 5 slagen uit de bunker eindigen op de green. 
 Swing: 3 van de 5 slagen zijn recht en minstens 70 meter ver (meisjes 60 meter). 

 
 

Je kennis 
 Je beheerst de basisbeginselen van de regels en je weet wat je wel en niet mag doen bij de 

volgende onderwerpen: 
 Out of bounds (witte paaltjes); 
 Waterhindernissen (rode en gele paaltjes); 
 Grond in bewerking (GUR, blauwe paaltjes); 
 De green (o.a. puttinglijn, vlag, pitchmarks). 

 Je bent begonnen met het volgen van de theorielessen waarbij het boek ‘De belangrijkste 
golfregels voor de jeugd’ wordt gevolgd. 

 
 
Wat kan je in de baan 

 Je kunt vanaf de oranje tee, uitgaande van 5 extra slagen per hole, met minstens 18 
Stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes. 

 Je helpt jouw begeleider bij het tellen van je slagen en samen met de begeleider reken je de 
punten uit: 
Par + 5 = 2 punten, Par + 6 = 1 punt, Par + 7 = bal oprapen en een 0 noteren. 
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Taslabel ALBATROSS/ 
NGF-PAS GOLFBAANPERMISSIE 

   
 
 
 
 

Groepstrainingen en lessen 
 Je hebt 3 seizoenen of meer  groepstrainingen gevolgd (min. 80% aanwezigheid). 
 Je hebt de individuele lessen bij de pro gevolgd.  

 
 
Je techniek 

 Je beheerst alle slagen (redelijk) en je hebt veel geoefend. 
 
 
Je kennis 

 Je hebt ‘Hole 1 t/m 9’ van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’ goed gelezen. Je 
kent de antwoorden op de testvragen in het boek. 

 Je kunt de regels goed in de praktijk toepassen en hebt het golfregelexamen (zie informatie 
onderaan) gehaald. 

Let op: jeugdleden ouder dan 14 jaar behoren het theorie examen voor volwassenen af te leggen. 
De Jeugdcommissie kan hierbij wel begeleiden. 
 
 
Wat kan je in de baan 

 Je kunt vanaf oranje tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole, met minstens 18 
Stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes. 

 Je helpt jouw begeleider bij het tellen van je slagen en samen met de begeleider reken je rekent 
de punten uit: 
Par + 4 = 2 punten, Par + 5 = 1 punt, Par + 6 = bal oprapen en een 0 noteren. 
 

Het Albatross niveau is te vergelijken met Golfbaanpermissie. De Golfbaanpermissie wordt 
uitgegeven door de vereniging. Dit gebeurt op voordracht van de pro, in samenspraak met de 
Jeugdcommissie. 
Voor Golfbaanpermissie kan door vereniging een pasje aangevraagd worden bij de NGF (via het 
Secretariaat). 
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NGF-PAS CLUBHANDICAP 54 (GVB) 

   
 

Je hebt taslabel Albatross/NGF-pas Golfbaanpermissie; onderdeel hiervan is het behalen van het 
golfregelexamen. 

 

GOLFREGELEXAMEN 
Als jonge speler volg je (9) verplichte regellessen in de praktijk, waarbij tijdens elke regelles in de 
praktijk je regelkennis wordt getest.  Het boek ‘de belangrijkste golfregels voor de jeugd’ (NGF) wordt 
hierbij gevolgd. Als je alle regellessen hebt gevolgd, wordt je geacht te zijn geslaagd voor het 
golfregelexamen. Als blijkt dat je nog niet alle regelkennis goed genoeg beheerst, dan zal je enkele 
herhalingslessen volgen, waarna je alsnog wordt geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen. 

 
DRIE PRAKTIJK- EN KENNISGERICHTE BAANTRAININGEN 
Nadat je je Golfbaanpermissie en het Golfregelexamen hebt gehaald, kan je onder begeleiding van 
een door de Jeugdcommissie aangewezen mentor, 3 x 9 holes lopen. De mentor houdt de score bij 
en maakt je verder wegwijs over hoe alles op De Woeste Kop verloopt. Dit betreft een aantal 
algemene zaken, maar vooral ook (herhaling) van de etiquette- en spelregels.  

OEFENING BAART KUNST 
Je blijft lessen volgen en oefent op de driving range. Daarnaast zal je onder begeleiding van een 
volwassen golfer met minimale handicap 54, net zolang blijven oefenen tot rondes met een score 
van (ongeveer) 18 punten over 9 holes worden gehaald (uitgaande van clubhandicap 54). 

Jeugdleden van 12 jaar en ouder mogen zonder begeleiding op de baan oefenen, mits de etiquette-
en golfregels goed worden gevolgd. 
 
PRAKTISCH EXAMEN CLUBHANDICAP 54 
Ook de jeugd loopt een Qualifying kaart over 9 holes, uitgaande van clubhandicap 54. In deze ronde 
golf moeten tenminste 18 punten gehaald worden om Clubhandicap 54 te behalen. Deze Qualifying 
kaart moet ondertekend worden door een marker met minimaal handicap 36. De marker betreft een 
Jeugdcommissie lid of een door de Jeugdcommissie aangewezen lid van de vereniging.  
Op het moment dat wordt ingeschat dat het jeugdlid er klaar voor is om de vereiste punten te 
behalen over 9 holes, zal het moment zijn waarop een marker wordt toegewezen door de 
Jeugdcommissie. Een niet volgens genoemde procedure gelopen kaart zal niet wordt 
geaccepteerd! 
De jeugdgolfers kunnen spelen vanaf forwards tees. Bij het lopen van een Qualifying kaart zijn dit de 
rode of oranje tees.  

   9- STAPPENPLAN   

Nadat het jeugdlid clubhandicap 54 heeft gehaald wordt STAP 3 van het 9-Stappenplan gevolgd (naar 
handicap 36). Tijdens deze stap wordt meer lengte in de slagen verkregen door de inzet van 
verschillende golfclubs. De beleving op de golfbaan vergroot door actief te spelen. Er ontstaat een 
duidelijker beeld van het eigen spel en mogelijkheden, waardoor de holes slimmer worden gespeeld. 
De jeugdgolfer blijft zich doorontwikkelen op weg naar een grotere succesbeleving!  
Voor een toelichting op de vervolgstappen wordt verwezen naar het 9-Stappenplan op de NGF-site. 


