
OP WELKE GOLFBAAN GA JE SPELEN MET JE GOLFSTARTPAKKET? 
 
WELKE GOLFBAAN HOORT BIJ JE PAKKET? 
Op welke golfbaan je kunt spelen met je Golfstartpakket is afhankelijk van de locatie van je 
pakket: Almkreek, De Breuninkhof, De Loonsche Duynen of Kurenpolder. 
 
Bij de voorwaarden van alle pakketten kun je zien op welke golfbanen je kunt spelen en 
hoeveel rondes, klik hier voor de voorwaarden van de pakketten aangeschaft in 2022. 
 
MET WELK NIVEAU KUN JE OP WELKE GOLFBAAN SPELEN? 
Net begonnen 
Als je net begint met golfen heb je nog geen NGF-pasje met een spelniveau voor het golfen. 
Maar ook dan al is het leuk om al je geleerde golfslagen te oefenen op de 9 holes par 3 baan 
(ofwel de kleine baan). Dit zijn korte holes met alle uitdagingen die bij golf horen: bomen, 
water, hoog gras, brrrr. 
 
Spelniveau Baanpermissie 
Als je eenmaal spelniveau baanpermissie hebt, mag je ook oefenen en spelen op onze 
andere golfbanen (afhankelijk van je pakket, zie hierboven): 

- De 14 holes par 3|4 baan van Almkreek. 
- De grote baan van Almkreek. 
- De grote baan van De Breuninkhof. 
- De grote baan van De Loonsche Duynen. 

 
Baanpermissie, en het bijbehorende digitale NGF-pasje, krijg je na 6 golfstartlessen en het 
bijwonen van de theorieavond. De theorieavond kun je op elk moment bijwonen; ook als je 
net bent begonnen. Of misschien juist als je net bent begonnen, zodat je voldoende 
informatie krijgt om je helemaal thuis te voelen in je nieuwe sport (hobby). 
 
Goed om te weten: 
Met baanpermissie spelen op een grote golfbaan kan best moeilijk zijn. De afstanden zijn 
natuurlijk veel groter dan op een kleine golfbaan. Het advies is om pas op de grote baan te 
gaan oefenen als je redelijk constant 70-80 meter kunt slaan. En natuurlijk speel je vanaf de 
oranje tee (afslagplaats) en let je op je tempo. Op de website staan meer tips voor het 
oefenen met baanpermissie. 
 
Spelniveau Handicap 54/GVB 
Als je eenmaal Handicap 54 hebt gehaald (klik hier) kun je ook op andere golfbanen in 
Nederland (en de rest van de wereld) spelen. Soms zijn golfbanen alleen geschikt voor hele 
ervaren golfers (moeilijk dus) en dan heb je een specifiek spelniveau nodig om daar te 
kunnen spelen; zulke informatie is op de website van een golfbaan te vinden. 
 

https://hollandschegolfclub.nl/leren-golfen/lespakketten/
https://hollandschegolfclub.nl/leren-golfen/baanpermissie/
https://hollandschegolfclub.nl/leren-golfen/theorieavond/
https://hollandschegolfclub.nl/leren-golfen/baanpermissie/
https://hollandschegolfclub.nl/beter-golfen/handicap-54/

