
Reglementering tee-blokken en jeugdwedstrijden 
  
 
Tee – blokken  
 
Naar het voorstel van de EGA & KBGF over de “TEE it FORWARD” heeft het jeugdcomité onderstaande tabel 

samengesteld zodat de jeugdspelers qua leeftijd en kunnen een tee wordt aangeduid en spelers ontvangen 

specifieke strokes van hun aangeduide tee. Dit om de jeugd het plezier in de golf te laten behouden en ervoor 

te zorgen dat men ongeacht de handicap en leeftijd toch een par op elke hole kan maken. 

MEISJES  JONGENS 

leeftijd Tee kleur Hcp van Tot  leeftijd Tee kleur Hcp van Tot 

U10  37 54  U10  37 54 

(…-10 jaar)  18,5 36  (…-10 jaar)  24,5 36 

  0 18,4    14,5 24,4 

       4,5 14,4 

U12  45 54    … 4,4 

(11-12 jaar)  37 44      

  14,5 36  U12  45 54 

  … 14,4  (11-12 jaar)  37 44 

       24,5 36 

U14  37 54    4,5 24,4 

(13-14 jaar)  18,5 36    … 4,4 

  … 18,4      

     U14  37 54 

U18  37 54  (13-14 jaar)  24,5 36 

(15-18 jaar)  18,5 36    14,5 24,4 

  … 18,4    7,5 14,4 

       … 7,4 

         

     U18  37 54 

     (15-18 jaar)  27,5 36 

       14,5 27,4 

 
 

      … 14,4 

Categorieën van de jeugdwedstrijden  
 
De categorieën van een wedstrijd kunnen variëren. Dit is afhankelijk van het aantal deelnames of op verzoek 
van de sponsor. 
 
Sinds het aanpassen van het EGA Handicap System op 22 februari 2016 bestaat ook de mogelijkheid om 

qualifying wedstrijden te spelen over 9 holes en zijn de spelende handicaps van 36 naar 54 opgetrokken. Dit wil 

zeggen dat na alle (single) wedstrijden  (qualifying conditions) de handicaps automatisch aangepast zullen 

worden via i-Golf. 

  

Verloop inschrijvingen  
 
De jeugdwedstrijden worden woensdag, zaterdag of zondag gespeeld.  
De inschrijvingen gaan open 18 dagen vóór de wedstrijddag om 9u00.  
De inschrijvingen sluiten 2 dagen vóór de wedstrijddag om 10u00.  



De startlijst wordt doorgestuurd op dezelfde dag ten laatste om 14u00. 
 
 

Deelnamefee  
 
Voor de deelname aan de wedstrijden wordt een bijdrage à 5 EUR gevraagd per deelnemer. Het betreft geen 

wedstrijdfee maar de deelnemers krijgen hiervoor bij het inleveren van de scorekaart een jeton of bonnetje 

voor een drankje en hapje na de wedstrijd. 

 

Prijzen Jeugdwedstrijden  

De prijzen worden door de sponsoren voorzien, of bij gebreke daaraan, door de club.  
Naast de prijzen wordt ernaar gestreefd voor alle deelnemers een leuke attentie te voorzien.  
 
 
Prijsuitreikingen  
 
Er wordt iedere wedstrijd in principe een prijsuitreiking gehouden, aansluitend op de aankomst van de laatste 

flight en het opmaken van de resultatenlijst. Prijzen kunnen slechts persoonlijk in ontvangst worden genomen. 


