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Krijg ik ook korting als ik een golfstartpakket voor mij en mijn partner afneem? 
Nee, de korting voor 2 (of 3 pakketten) tegelijk afnemen geldt per persoon. Dus als 1 
persoon meerdere pakketten voor zichzelf afneemt. 
 
Kan ik ook beginnen met Golfstart 2 of Golfstart 3 i.p.v. Golfstart 1? 
Nee, de golfstartpakketten zijn pakketten voor beginnende golfers, zonder baanpermissie of 
een handicap (NGF-registratie). Deze beginnende golfers kunnen dan aansluitend deze 3 les- 
en speelpakketten afnemen. De pakketten zijn niet voor golfers die al een NGF-registratie 
hebben. 
 
Waarom moet ik een vervolgpakket meteen na afloop van mijn pakket afnemen? Wat als 
ik eerst een poosje wil stoppen? 
Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst om het administratief niet te ingewikkeld te 
maken. Maar het leertraject (aansluitend meerdere maanden oefenen/golfen) is ook een 
reden. 
 
Heb ik na afloop van Golfstart 2 mijn GVB? Of mijn handicap? 
Dat kunnen we niet garanderen. Het opleidingstraject om tot een ‘handicap 54’ te komen 
(vroeger heette dit Golfvaardigheidsbewijs) bestaat uit 3 stappen. Allereerst is er het halen 
van Baanpermissie (stap 1), dit is je eerste NGF-pasje. Dit krijg je (altijd) na 6 golfstartlessen 
en het bijwonen van de Theorieavond. Dan kun je ook een Regelexamen doen (stap 2); 
hiervoor zul je een bepaald aantal vragen goed moeten hebben om te slagen. 
Stap 3, het halen van ‘handicap 54’, kan pas na de eerste 2 stappen. Maar het is geen vast 
gegeven. Het gaat er dan om dat je een bepaald spelniveau hebt, en dat komt voor iedereen 
op een ander moment. Niet iedereen oefent evenveel of heeft evenveel talent.  
Op de Theorieavond wordt dit ook allemaal uitgelegd! 
 
Waarom kan ik pas beginnen met mijn pakket als er minimaal 3 deelnemers zijn?  
De prijzen van de groepslessen worden bepaald o.b.v. een gemiddeld aantal deelnemers per 
les. Natuurlijk kan daar verschil in zitten, daarom hebben we een minimum van 3 en een 
maximum van 7. Maar het is financieel niet mogelijk om het aanbod van een pakket te doen 
als er minder dan 3 deelnemers zijn. Als het lang duurt voordat er voldoende deelnemers 
zijn (een uitzondering dus) dan zullen we daar natuurlijk een mouw aan proberen te passen.  
 
Hoe weet ik wanneer mijn lessen zijn? 
Als je je hebt ingeschreven krijg je alle informatie over het golfstartpakket. En ook over de 
lessen.  
 
Wanneer kan ik meedoen aan een golfstart activiteit? 
Op de website van de Hollandsche Golfclub kun je onder Activiteiten de activiteiten vinden 
die speciaal voor beginnende golfers, dus voor alle (oud) deelnemers van onze Golfstart 
Pakketten, worden georganiseerd. Er zijn activiteiten waar iedereen meteen aan mee kan 
doen. En het leuke is, je mag ook gewoon zo vaak meedoen als je maar wilt! 

https://hollandschegolfclub.nl/activiteiten/

