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DEELNAMECRITERIA JEUGDTOUREN 2018 VOOR MEISJES 
 
 
Mini Tour (t/m 12 jaar) 
Geboren in 2006 en later. 
Clubhandicap 54 en lager. 
Inschrijven 
Speelsters kunnen vanaf 6 weken voorafgaand aan elke wedstrijd inschrijven via 
www.golf.nl/ngfwedstrijden. De inschrijving hiervan sluit 2 weken voor de wedstrijd. De 
beste 12* handicappers worden toegelaten. Speelsters die niet bij de eerste 12 zitten, 
komen op de reservelijst. Bij het bepalen van het eindklassement zullen de beste 3 scores 
van de 4 wedstrijden tellen. 
 
Challenge Jeugdtour (t/m  15 jaar) 
Geboren in 2003 en later. 
EGA Exact Handicap 30.0 en lager. 
Inschrijven 
Speelsters kunnen vanaf 6 weken voorafgaand aan elke wedstrijd inschrijven via 
wwww.golf.nl/ngfwedstrijden. De inschrijving sluit 2 weken voor de wedstrijd. De 
beste 33 handicappers* worden toegelaten. Speelsters die niet bij de eerste 33 zitten, 
komen op de reservelijst. Bij het bepalen van het eindklassement zullen de beste 3 
scores van de 4 wedstrijden tellen. 
 
Future Jeugdtour (t/m  18 jaar) 
Geboren in 2000 en later. 
EGA Exact Handicap 24.0 en lager. 
Inschrijven 
Speelsters kunnen vanaf 6 weken voorafgaand aan elke wedstrijd inschrijven via 
wwww.golf.nl/ngfwedstrijden. De inschrijving sluit 2 weken voor de wedstrijd. De 
beste 33* handicappers worden toegelaten. Speelsters die niet bij de eerste 33 zitten, 
komen op de reservelijst. Bij het bepalen van het eindklassement zullen de beste 3 
scores van de 4 wedstrijden tellen. 
 
Finale Junior Ranking (t/m 21 jaar) 
Voor deze wedstrijd hoeft niet ingeschreven te worden. Voor de finale plaatsen zich de 
beste 21 meisjes op de Junior Ranking per maandag 22 oktober 2018. Voor deze wedstrijd 
is geen reservelijst.  
 

* Het inschrijven met een handicap waarvan de speelster op moment van inschrijven weet (of behoorde 
te weten) dat deze niet klopt, zal op grond van artikel 5. Handicap van het wedstrijdreglement NGF 
2018 leiden tot uitsluiting van deelname voor een bepaalde periode) 
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DEELNAMECRITERIA JEUGDTOUREN 2018 VOOR JONGENS 
 
 
Mini Tour (t/m 12 jaar) 
Geboren in 2006 en later. 
Clubhandicap 54.0 en lager. 
Inschrijven 
Spelers kunnen vanaf 6 weken voorafgaand aan elke wedstrijd inschrijven via 
wwww.golf.nl/ngfwedstrijden. De inschrijving hiervan sluit 2 weken voor de wedstrijd. 
De beste 24 handicappers* worden toegelaten. Spelers die niet bij de eerste 24 zitten, 
komen op de reservelijst. Bij het bepalen van het eindklassement zullen de beste 3 scores 
van de 4 wedstrijden tellen. 
 
Challenge Jeugdtour (t/m  15 jaar) 
Geboren in 2003 en later. 
EGA Exact Handicap 24.0 en lager. 
Inschrijven 
Spelers kunnen vanaf 6 weken voorafgaand aan elke wedstrijd inschrijven via 
wwww.golf.nl/ngfwedstrijden. De inschrijving sluit 2 weken voor de wedstrijd. De beste  
99 handicappers* worden toegelaten. Spelers die niet bij de eerste  99 zitten, komen op de 
reservelijst. Elke wedstrijd zijn er in totaal  99 plaatsen! Bij het bepalen van het 
eindklassement zullen de beste 3 scores van de 4 wedstrijden tellen. 
 
Future Jeugdtour (t/m  18 jaar) 
Geboren in 2000 en later. 
EGA Exact Handicap 12.0 en lager. 
Inschrijven 
Spelers kunnen vanaf 6 weken voorafgaand aan elke wedstrijd inschrijven via 
wwww.golf.nl/ngfwedstrijden. De inschrijving sluit 2 weken voor de wedstrijd. De beste 
99 handicappers* worden toegelaten. Spelers die niet bij de eerste 99 zitten, komen op de 
reservelijst. Elke wedstrijd zijn er in totaal 99 plaatsen! Bij het bepalen van het 
eindklassement zullen de beste 3 scores van de 4 wedstrijden tellen. 
 
Finale Junior Ranking (t/m 21 jaar) 
Voor deze wedstrijd hoeft niet ingeschreven te worden. Voor de finale plaatsen zich de 
beste 44 jongens op de Junior Ranking per maandag 22 oktober 2018. Voor deze 
wedstrijd is geen reservelijst.  
 

* Het inschrijven met een handicap waarvan de speler op moment van inschrijven weet (of behoorde te 
weten) dat deze niet klopt, zal op grond van artikel 5. Handicap van het wedstrijdreglement NGF 
2018 leiden tot uitsluiting van deelname voor een bepaalde periode) 

 
 


