Start2Golf bij Golfschool Dronten
Welkom bij de opleiding om te komen tot Handicap 54 (voorheen GVB).
Om de weg naar HCP 54 duidelijk te maken is deze beschrijving opgesteld. Als er
onduidelijkheden zijn, richt u zich dan tot uw golfprofessional of de receptie.
Het gehele opleidingstraject bestaat uit drie stappen:

- Introductiecursus (kennismaken met de golfsport)
- Stap 1: Op weg naar baanpermissie
- Stap 2: Op weg naar Handicap 54
Inschrijving
Nadat u zich heeft ingeschreven voor het gekozen lesprogramma ontvangt u een
overzicht per mail van de lessenreeks. Graag verzoeken wij u de kosten voor de gekozen
cursus/pakket vooraf bij de receptie te voldoen (betaling kan per pin).
Gebruik Driving range & materialen
U kunt gedurende uw cursus gratis gebruik maken van de driving range om te oefenen.
Materialen staan te leen in een golftas bij de ballenautomaat. Graag na gebruik weer
terugplaatsen. U kunt een ballensleutel met tegoed aanschaﬀen bij de receptie. De borg
is € 10,- en u kunt zelf uw tegoed bepalen.
Theorieles in de baan
Er vindt maandelijks (laatste maandag van de maand om 18.45 uur) een theorieles in de
baan plaats onder leiding van Ed Visch, onze regelcommissaris. De data vindt u in de
activiteitenkalender op https://openbaregolfclubdronten.nl/
Verzamelen bij de driving range om 18.40 uur.
U dient zich hiervoor bij de receptie in te schrijven.

www.golfschooldronten.nl

info@golfschooldronten.nl

06-11369626

Regelexamen
Om uw baanpermissie te behalen dient u geslaagd te zijn voor het regelexamen. Dit is
een multiple choice examen waarin de spelregels en etiquette van golf worden getoetst. U
kunt via https://www.ngfgolfregelexamen.nl/ de regels online oefenen en zodoende leren.
U kunt maandelijks examen doen (1e dinsdag van de maand om 19.00 uur bij Grandcafé
de 4 Seizoenen Golfresidentie). U dient zich hiervoor bij de receptie in te schrijven.
Baanpermissie
U behaalt uw baanpermissie wanneer uw golfprofessional u geschikt bevindt om
zelfstandig en veilig te spelen in de baan en u het regelexamen heeft behaald. Het advies
is om na het behalen van uw baanpermissie met regelmaat te oefenen, maar ook te
spelen in de baan. Spelen bij de Openbare Golfclub Dronten (OGD) kan tegen betaling
van aangepaste greenfee of u kunt proeflid voor 2 maanden worden voor € 99,- . Om bij
de Golfresidentie (GRD) te mogen spelen (met een mentor), dient u lid te worden van de
golfclub van de Golfresidentie. Informeer hiervoor bij leden@golfresidentie.nl
Mentoren
Bij beide golfclubs zijn zogenaamde mentoren bereid om startende golfers te begeleiden
bij de eerste rondjes op de baan. Informeer ernaar bij de receptie.
Handicap 54
Om uw handicap 54 (of lager) te behalen, dient u een qualifying kaart te spelen. Een
qualifying kaart is een ronde van 9 of 18 holes waarbij uw score wordt bijgehouden door
een marker. Dit is een golfer (mentor of eigen kennis) met een maximale handicap van 54.
Na afronding van de ronde dient u de kaart in te leveren bij de Regel- en
Handicapcommissie van de golfclub van uw keuze (OGD/GRD). Deze registreert
vervolgens uw handicap.
Aanschaf Golfmaterialen
U kunt bij de shop terecht voor goed advies over aan te schaﬀen golfmaterialen, zoals
golfschoenen, handschoen, golfballen, eigen golfclubs, etc. Gedurende stap 1 of 2 is het
verstandig eigen golfclubs aan te schaﬀen.
Lid worden van de golfclub
Lid zijn van een golfclub heeft veel voordelen! Enkele voordelen zijn:
Het sociale karakter: het is gezellig om met anderen te spelen. Er worden veel activiteiten
georganiseerd.
Het fysieke karakter: u kunt onbeperkt spelen wanneer u wilt, zo heeft u veel
bewegingsvrijheid om te golfen.
Informeer bij de receptie naar de mogelijkheden.
Veel plezier en succes - Het Pro team van Golfschool Dronten
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