
  
 

 

        START ZATERDAG 25 MEI 2019 

 

De weg naar handicap 54 (GVB) 

Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar om te leren golfen moet u golflessen volgen. 
Het 9-Stappenplan is ontwikkeld om golfers op de meest efficiënte wijze te begeleiden 
naar een bepaald doel, zoals een golfbaanpermissie, handicap 54 (GVB) of een EGA-
handicap.  

Beginnen met golfen doet u met de eerste twee stappen van het 9-Stappenplan.  

Stap 1 - Baanpermissie 

In de eerste stap haalt u een golfbaanpermissie waarmee u op de golfbaan waar u de 
baanpermissie heeft gehaald kunt golfen. Met deze golfbaanpermissie kunt u ervaring 
opdoen op de golfbaan en zult u met name bekend raken met de etiquette. Vanaf 
handicap 54 (GVB) kunt u vrijwel op alle golfbanen in Nederland spelen. Voor deze stap 
moet u een theoretisch examen afleggen en aantonen met een ronde golf dat u het 
niveau van handicap 54 onder de knie heeft.  

Stap 2 - Handicap 54 (GVB) 
 
Aan het einde van deze stap kunt u spelen in de baan  
volgens de etiquette en golfregels die voor beginnende   
golfers belangrijk zijn.   
Door ervaringsgericht te leren maakt u kennis  
met de golfsport.   
Door te oefenen op de driving range en andere faciliteiten 
leert u ook waar u staat in uw ontwikkeling. 
Met deze cursus willen wij u kennis laten maken met de snelst groeiende sport van 
Nederland. Om vervolgens met deze aanbieding, het GVB / Handicap 54 te behalen. 

 

De voordelen en inhoud van deze cursus zijn op een rij:  

• De cursus bestaat uit 7 lessen van 1,5 of 2 uur waarin u verschillende technieken 
en tactieken zal worden aangeleerd waarvan één baanles van 1,5 uur waarin u de 
geleerde technieken in de praktijk kan brengen. 

• Stap 1 & 2 boekje van het 9-stappenplan van de NGF. 

 
 
 
 
 



      Groepsles 
Aantal lessen      7 lessen 
Aantal lesuren     13,5 uur 
Totaal trainingsuren leerling   45 uur 
Duur      7 weken 
Prijs      € 209,00 
Groepsgrootte     6 – 8 personen 
 
Kosten zijn inclusief cursusmaterialen, driving range golfballen, tees enz. die nodig zijn 
voor het spelen van de baan tijdens de baanlessen. 
De baanles(sen)worden gegeven op Golfclub Hoogland Amersfoort. 
 
Zaterdag 

25-05-2019   10.00  - 12.00 u 
01-06-2019   11.00  - 13.00 u 
08-06-2019   11.00  - 13.00 u  
15-06-2019   10.00  - 11.30 u 
22-06-2019   11.00  - 12.30 u 
29-06-2019   11.00  - 13.00 u 
06-07-2019   11.00  - 13.00 u 
  
  

 
 
  
 
 
Speciale avonden voor het theoretische gedeelte worden apart georganiseerd 
en maken samen met examen geen deel uit van bovengenoemd pakket. 
Theorie regelavond is op woensdag 05 juni 19.00 – 21.00 uur. 
Regel examen woensdag avond 19 juni 19.30 uur. 
 
Pakketprijs      € 77.50 
 
Pakket bestaat uit; deelname aan beide avonden, theorieboek en het registratie 
lidmaatschap Golfclub Hoogland Amersfoort voor 2019. 
 
Aanmelden kan via het Secretariaat of per e-mail info@gcha.nl . 
 
Het lesprogramma kan worden aangepast door weersomstandigheden. 
Deze cursus gaat alleen door bij een minimale groepsgrootte van 6 personen.  
Indien de groepslessen niet doorgaan, dan zullen we de diverse mogelijkheden met u bespreken. 
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