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1. Hoe bereid ik me voor op de cursus?  
  
Voor de cursus is geen golfervaring nodig. Je hoeft dus geen lessen gevolgd te 

hebben.   

  

Heb je wel eerder ervaring opgedaan? Dan is dat alleen maar mooi meegenomen! 

Mocht je extra voorbereiding willen dan kun je vooraf altijd een (extra) les nemen. 

Hiervoor kun je contact op nemen met The Dunes/de professional op 023-5715743 

of via play@gvbinaday.nl  

 

Voor de theorie, zie hoofdstuk 5.  

  

Uit ervaring weten wij dat de cursus als behoorlijk intensief ervaren wordt. Zorg dus 

dat je goed uitgerust aan de cursus begint. Er wordt je veel verteld en je bent tijdens 

de cursus flink fysiek bezig.  

  

  

2. Wat moet ik aantrekken?   
  
Draag sportieve kleding waarin je makkelijk kunt bewegen. Spijkerbroeken zijn 

toegestaan maar niet aan te raden. Verschillende laagjes kleding is altijd handig 

zodat je je kleding kunt aanpassen aan een zonnetje of wat meer wind.   

  

Draag bij voorkeur golfschoenen met softspikes of platte sportschoenen met profiel. 

In elk geval geen leren, gladde zolen of hakken.  

  

Op de golfbaan is een restaurant waar je lunch kunt bestellen.  Ook een flesje water 

en een kleine versnaperingen zijn verkrijgbaar en is altijd aan te raden om bij je te 

hebben.  

  

  

mailto:play@gvbinaday.nl


                                                                           

                                

  

 

 

3. Wat moet ik meenemen aan golfbenodigdheden?  
  
Het lenen van een golfset zit bij de cursus inbegrepen. Heb je echter een eigen set? 

Dan heeft dat uiteraard de voorkeur, dus neem die gerust mee!  

  

Zorg er ook voor dat je een pitchfork, marker, 

tees en ballen hebt. Deze items behoren tot de 

standaard uitrusting van elke golfer en zijn 

verplicht als je na de cursus zelfstandig je 

rondes gaat spelen.  

  

Voor de baanles moet je je eigen golfballen 

gebruiken. Al deze items zijn te koop in de shop 

op de golfbaan.   
  Met een verplichte Pitchfork leer je op de  

          green je pitchmarks te herstellen  

  

Checklist om mee te nemen:  

Pitchfork*  

Een paar goede ballen voor de baanles*  

Golfhandschoen*  

Flesje water * 

Kleine versnapering * 

Kleding voor diverse weersomstandigheden 

 

 *alle spullen zijn altijd aan te schaffen op de golfbaan  

 

 

 

 

 



                                                                           

                                

  

Hoe zit het met de weersomstandigheden?  
  
De cursus gaat eigenlijk altijd door tenzij de golfbaan gesloten is vanwege sneeuw of 

vorst. Het programma is flexibel zodat de golfprofessional, afhankelijk van 

bijvoorbeeld een regenbui, zelf de onderdelen kan wisselen om zoveel mogelijk 

buien te ontwijken.  

Mocht een cursus bijvoorbeeld door urenlang onweer uitlopen, dan wordt daarvoor 

een passende oplossing gezocht.  

  

4. Wat moet ik voorbereiden aan theorie en regels?  

  
De regels van de golfsport zijn niet ingewikkeld, maar je moet er 

wel even tijd aan besteden. Vooral als je nog geen golfervaring 

hebt, is het soms lastig je een voorstelling te maken van het spel 

en de regels.  

  

Wij adviseren je daarom om je thuis goed voor te bereiden op het 

theorie examen.    

  

Hulpmiddelen  

- De samenvattingen van de golfregels en golfbegrippen (bijgevoegd) 

- Het boek : Golfregels voor de startende golfer, te bestellen @ € 12,50 en 

zeker aan te raden omdat het een duidelijk beeld geeft van de golfregels 

- In de 2e bijlage zit alvast een samenvatting van de regels. Bestuur deze vast zodat je 

al een beetje een idee hebt. 

- Begrippenlijst: bijgevoegd als 3e bijlage 

- Het oefenexamen op de website van de Golf Academy  

    

Moet ik de theoriecursus ook volgen?  
  

Tijdens de cursus krijg een korte uitleg over de regels. Het is dus van belang dat de 

theorie goed bestudeerd wordt voordat je je examen doet.  

De ervaring leert dat bestudering vooraf van de golfregels je slagingskansen 

aanzienlijk vergroot.   

http://www.ngfgolfregelexamen.nl/
http://www.ngfgolfregelexamen.nl/


                                                                           

                                

  

  

  

  

TIP: Schrijf tijdens je voorbereiding alle vragen op die je nog wilt vragen aan de 

golfprofessional of examinator. Bijvoorbeeld de regels die je niet snapt of over de 

vraag hoe je deze moet toepassen.  

  

Zo kun je tijdens de cursus precies die kennis opdoen, die jij nodig hebt!   
  

4.1. Het theorie examen  
  
Het theorie-examen duurt 60 minuten, is schriftelijk (multiple-choice) en wordt 

afgenomen over de tijdens het spel meest voorkomende spelsituaties en de 

Etiquette.  

  

Het examen bestaat uit 10 etiquettevragen, 19 vragen over de golfregels en 1 

Stablefordvraag. Tenminste 23 van de 30 vragen dienen goed te worden 

beantwoord.  

  

Het is natuurlijk niet toegestaan om tijdens het examen gebruik te maken van het 

regelboekje of enig ander referentiemateriaal.  

  

4.2. Herexamen  
  
Slagen voor het theorie examen valt buiten de garantie. Als je zakt voor het theorie 

examen dan kun je gratis een herexamen aanvragen. Dit herexamen kan op elk 

gewenst moment worden ingepland, mits een van de examinatoren aanwezig is. 

 

 

 

 

 



                                                                           

                                

  

5. Over de cursus zelf:  

5.1.  Het programma van de cursusdag  
 Ochtend of Middag sessie 
 Basis materiaal 

 Basis techniek 

 Basis spel- en regeluitleg 

 Basis balvluchten 

 Afstand en richtingscontrole 

Pauze      Horeca is voor eigen rekening  

Middag of Avond sessie 
Herhaling techniek en regel 
Spelen, scoren en regeltoepassing in de baan 
Regeltest * (kan en mag ook op een ander moment worden gedaan) 
Evalueren en vragenronde 
 
Let op: vanwege weersomstandigheden kunnen onderdelen omgewisseld worden. 
Zo zorgen onze pro’s ervoor dat je zoveel mogelijk buiten bent als het droog is en 
binnen bent (voor bv lunch of de theorie cursus ) als er een bui valt.    

De cursus is inclusief:   

• Golfles     

• Een baanles   

• Gebruik van oefenballen   

• Leenmaterialen tijdens de cursus   

• Een samenvatting van de Golfegels   

• Oefenexamens van de Nederlandse Golf Federatie   

• Aanvraag van uw NGF Baanpermissie (golfpasje) 

• Administratieve registratie van uw Handicap 54 / GVB   

• Registratielid voor het lopende kalenderjaar van een landelijke NGF 

aangesloten erkende baan 

• 100% Speelgarantie   

• Onbeperkt theorie examen 



                                                                           

                                

  

  

 

5.2.   Garantie  
  
De GVB Cursus wordt aangeboden met een Speelgarantie. De garantieregeling houdt 

in dat je na de cursus gegarandeerd een baanpermissie ontvangt, waarmee je in staat 

wordt gesteld om je eerste qualifying kaart te spelen om in het bezit te komen van je 

Handicap 54 / GVB.  

  

Het theorie examen halen valt niet onder de garantie. De verantwoordelijkheid voor 

het spelen van de Qualifying kaart berust ook bij de speler.  

 

 

 

5.3. Baanpermissie  
  
Na afloop van de cursus ontvang je een baanpermissie, waarmee je zelfstandig 

toegang krijgt tot de Golfbaan waar je je cursus hebt gevolgd. Je baanpermissie (-

pas) zal binnen 2 weken opgestuurd worden naar het door jouw opgegeven adres.  

  

De baanpermissie is in beginsel alleen geldig bij The Dunes. Of je baanpermissie ook 

geldig is op een andere golflocatie is afhankelijk van het toelatingsbeleid van de 

betreffende golfbaan.  

  

 

   

 

 

 



                                                                           

                                

  

5.4.   Landelijke registratie van je Handicap 54 / GVB  
  
Je Handicap / GVB wordt geregistreerd door Golfbaan The Dunes/Open Golf 

Zandvoort.  Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Golf Federatie.  

  

Je ontvangt binnen 7 dagen na de cursus je toegangscodes voor ons registratie en 

reserveringssysteem en voor het online lesboek van je professional. Hier kun je 

onder andere je scorekaarten voor je Handicap online registreren, starttijden boeken 

en inschrijven voor lessen bij de professional.   

Daarnaast kun je met je golfpasje GRATIS gebruik maken van de Golf.nl app.  

  

NB. na 1 november worden door de NGF geen passen meer verzonden voor het 

lopende jaar. Heb je na 1 november baanpermissie behaald dan ontvang je dus in 

januari je eerste pas.  

   

5.5. Handicap 54/ GVB  
  
Om je Handicap 54 / GVB te bemachtigen moet je na de cursus (nadat je geslaagd 

bent voor de theorie en de baanpermissie hebt behaald) nog wel zelfstandig een 

qualifying kaart spelen met als resultaat meer dan 36 stableford punten (of 18 

punten over 9 holes), uitgaande van handicap 54 en deze registreren bij The Dunes. 

  

Deze ‘qualifying kaart’ moet zijn 

ondertekend door een speelpartner / 

marker die minimaal in het bezit is van 

Handicap 54 / GVB (deze Q-kaart dient fysiek 

te worden opgestuurd naar of ingeleverd te 

worden bij The Dunes).  

  

Als je dit hebt gedaan ontvang je een NGF pas met daarop vermeld ‘Handicap 54 
(GVB)’. Zolang je dit nog niet hebt gedaan ontvang je een pas met daarop vermeld 
‘Baanpermissie’  

  

 
 



                                                                           

                                

  

Tip:  

  

Als je voor het eerst zelf de golfbaan in gaat voor 9 of 18 holes denk dan aan:   

- scorekaart en potlood!  

- water  

- iets te eten (9 holes duurt tenslotte al gauw 2 uur!)  

- genoeg ballen   

  

5.6. Speelrecht met Handicap 54 / GVB  
  
Handicap 54 / GVB is voldoende om op de meeste Golfbanen in Nederland te mogen 

spelen. Voor de volledigheid merken wij wel op dat iedere Golfbaan vrij is om haar 

eigen toelatingsbeleid vast te stellen en Handicap 54 / GVB dus niet automatisch 

speelrecht verschaft.  

  

Wanneer een Golfbaan een Handicap eis stelt van bijvoorbeeld 36 dan zul je dus 

eerst je Handicap moeten verlagen om voor toelating op die baan in aanmerking te 

komen.  

  

Informeer altijd naar de bezoekersregeling alvorens naar de Golfbaan af te reizen.  

   

5.7. Aantrekkelijke kortingen voor leden van The Dunes 
  
Leden van The Dunes kunnen rekenen op aantrekkelijke kortingen verschillende 

golfbanen waar wij samenwerkingen mee hebben. Deze kortingen vind je op de 

strippenkaarten die je bij je golfpasje ontvangt. 

  

Veel golfplezier!  

  

  


