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NGF GOLFBAANPERMISSIE

• Voldoende kennis van gedragsregels.

• En voldoende beheersing golfspel om op de golfbaan te kunnen 

oefenen/spelen: 6 golfstartgolflessen en theorieavond.
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NGF- GOLFREGELEXAMEN

• Multiplechoicetest van 30 vragen (23 goed).

• 10 vragen over gedragsregels, 19 vragen over overige regels en 

1 stablefordvraag (=methode van tellen).



IN 5 STAPPEN NAAR HANDICAP 54

STAP 1. Begin met golfen!

STAP 2. Haal je NGF-Golfbaanpermissie

STAP 3. Haal je NGF-Golfregelexamen

STAP 4. Speel en oefen lekker veel op onze golfbanen

STAP 5. Haal je handicap 54 I Golfvaardigheidsbewijs



NET BEGONNEN…WELKE GOLFBAAN

• Kleine baan (9 holes par 3) De Breuninkhof

• Kleine baan (9 holes par 3) Almkreek

• Kleine baan Kleine baan (9 holes par 3) De Kurenpolder

• Oefenholes De Loonsche Duynen

https://hollandschegolfclub.nl/wp-content/uploads/2022/02/Informatie-Golfbanen.pdf




BAANPERMISSIE…WELKE GOLFBAAN

• De 14 holes par 3|4 baan van Almkreek

• Grote baan Almkreek

• Grote baan De Breuninkhof

• Grote baan De Loonsche Duynen

• Grote baan De Kurenpolder

Tip: De grote baan is best een uitdaging. Pas als je redelijk constant 
minimaal  70-80 meter kunt slaan, wordt dit echt leuk!

https://hollandschegolfclub.nl/wp-content/uploads/2022/02/Informatie-Golfbanen.pdf
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HANDICAP 54

Qualifying kaart Hcp 54: Geregistreerde ronde golf over 9 holes, waarbij je 
laat zien dat je minimaal spelniveau handicap 54 speelt.

Dit kan als je baanpermissie hebt en regelexamen hebt gehaald.
Na het behalen van het regelexamen krijg je natuurlijk verdere informatie 
hierover. 

Ook te vinden op de website:
https://hollandschegolfclub.nl/leren-golfen/in-5-stappen-naar/

https://hollandschegolfclub.nl/leren-golfen/in-5-stappen-naar/


GOLFREGELS: WAT IS BELANGRIJK?

• Altijd: Gedragsregels (etiquette)
Voorschriften over veiligheid, het tempo in de baan en hoe je met de golfbaan 
moet omgaan.

• Soms: Spel- en telregels
- Weten hoe je met lastige situaties om moet gaan en welke ‘straf’ hierbij hoort.
- Weten hoe je (stablefordscores) moet tellen.

• Heel soms: Wedstrijdregels
In aanvulling op de gedragsregels en spel- en telregels: weten wanneer je een 
regel hebt overtreden en welke ‘straf’ je moet toepassen.

TEMPO
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GEDRAGSREGELS (ETIQUETTE)

Moeten, moeten, moeten…….maar wat moet echt?





















VEILIGHEID

• Veiligheid anderen:

- Let op bij het maken van oefenswing en swing.

- Waarschuw anderen voor je bal: roep FORE.

- Sla pas als je niemand voor je kunt raken.

• Eigen veiligheid:

- Ga op een veilige plek staan als anderen slaan.

- Houd rekening met weersomstandigheden (bv onweer).



ZORG VOOR DE BAAN

• Sla niet onnodig veel plaggen bij het maken van oefenswings.

• Hark bunkers aan.

• Maak geen schade met je trolley of buggy op 
kwetsbare gebieden.

• Leg plaggen terug en stamp ze goed aan.

• Herstel pitchmarks.

• Let op dat je de hole niet beschadigt met de vlag of de bal eruit halen.

• Ga de natuur niet te lijf bij het zoeken naar je bal.



TEMPO IN DE BAAN

• Hoe lang duurt een ronde golf?

• Vanaf welke tee speel je?

• Wat is een vlot speeltempo?



VERSCHILLENDE GOLFBANEN HGC

• Kleine baan: 9 holes par 3

• Kleine baan (middelgrote baan): 14 holes par 3|4 (Almkreek)

• Grote baan: 9 of 18 holes par 3 |4 | 5



Par 4

Par 3

Par 5



KLEINE BAAN DE BREUNINKHOF

• 9 holes par 3 baan

• Voor ieder spelniveau 

• De 9 holes zijn ong. 1 km lang

• Gemiddelde speelduur ruim een uur

Maximale speelduur bij drukte: 1,5 uur



KLEINE BAAN ALMKREEK| KURENPOLDER

• 9 holes par 3 baan 

• Voor ieder spelniveau 

• De 9 holes zijn ong. 700 meter lang, wandeling van 1 km.

• Gemiddelde speelduur een uur

Maximale speelduur bij drukte: 1 uur en 15 minuten



14 HOLES PAR 3 |4 ALMKREEK

• 9 holes par 3 baan plus 5 extra holes

• Vanaf spelniveau Baanpermissie

• De 14 holes zijn ong. 1,5  km lang, wandeling van 2 km

• Gemiddelde speelduur 2 uur

Maximale speelduur bij drukte: 2 uur en 10 minuten



GROTE BAAN 

• 9 of 18 holes par 3|4|5 baan

• Vanaf spelniveau Baanpermissie

• De 9 holes zijn ong. 3 km lang, wandeling van 5 km

• De 18 holes zijn dubbele: 6 km lang, wandeling van 10 km

• Gemiddelde speelduur 9 holes: 110 - 120 minuten

Maximale speelduur bij drukte: 2 uur en 10 minuten
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VLOT SPEELTEMPO

• Sluit goed aan op de golfers voor je.

• Laat golfers voorgaan als je moet zoeken.

• Zoek niet te lang naar ballen (vooral niet in een waterhindernis).

• Speel in kleine flights.

• Speel een vlotte spelvorm.

• Speel ‘Ready Golf’.



READY GOLF: SPEEL WANNEER HET KAN!



READY GOLF: ZORG DAT JE VLOT BENT!



OP DE AFSLAGPLAATS

• Kies je kleur tee:

Speel van de afslagplaats die bij je spelniveau past.

• Klaarstaan:

Zorg dat je klaar staat, of laat een ander voor je beurt gaan.

• Pre-shot routine:

Zorg voor een korte routine en maak één oefenswing.



IN DE BAAN

• Harken? Sla alvast:

Sla gewoon alvast als iemand nog aan het harken is.

• Voor je beurt spelen:

Sla gewoon als het kan, ook als je dichterbij ligt dan anderen. Maar 

alleen als het veilig kan en je niemand kan raken!

• Slag voorbereiden:

Vertraag het spel zo min mogelijk met je voorbereiding.



OP EN ROND DE GREEN

• Tassen:

Plaats je tas zo dat je meteen kunt doorlopen naar de volgende 

afslagplaats.

• Uitholen:

Sla de bal gewoon alvast in het gaatje (hole) als de bal vlakbij de hole ligt.

• Score noteren:

Noteer je score op een moment dat anderen er geen last van hebben 

(dus niet op de green als er mensen achter je spelen).
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DE AFSLAGPLAATS

5 MINUTEN PAUZE
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OFFICIELE SPELREGELS VOLGEN

• Eerlijk kunnen tellen.

• Score kunnen vergelijken met anderen, bv in wedstrijden.

• Qualifying kaart spelen:

Geregistreerde ronde golf over minimaal 9 holes voor het behalen of 

aanpassen van je handicap.





SPEEL DE BAAN ZOALS JE HEM AANTREFT EN SPEEL DE BAL ZOALS DIE 

LIGT…

HOE MOEILIJK KAN DAT ZIJN?

GOLFREGELS: WAAROM?
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WANNEER MAG JE BAL OP EEN TEE?

• Op de afslagplaats (of matje): dus je eerste slag op een hole.

• Verder in de baan nergens als je volgens de golfregels

(spelregels) speelt. 

En je speelt altijd volgens de spelregels bij een golfronde 

voor je handicap (Q kaart).

Of als je meedoet aan een activiteit/wedstrijd.

Want als je wilt weten wat je spelniveau is… dan moet het volgens de regels.



WANNEER MAG JE BAL OP EEN TEE?

Gewoon altijd, als je zelf bepaalt dat je 
niet volgens de golfregels (spelregels) wilt spelen: 

• Dus in ieder geval als je gewoon lekker wilt oefenen.

• Als het gras gewoon nog niet zo dik en hoog is.

• Als je vaak in de grond slaat voor je de bal raakt.

• Als je bal op een moeilijke plek ligt.

• Als je, net als ik, gewoon blijer wordt van een bal 
die lekker door de lucht vliegt….



SPELREGELS:WANNEER TELT EEN SLAG?

• Je bent pas echt op een hole begonnen als je vanaf de afslagplaats 

een slag gedaan hebt naar de bal.

• Een slag betekent met de intentie om de bal te raken; dus als je bal 

beweegt door een oefenswing telt die slag niet. Je mag de bal 

gewoon weer terugplaatsen zonder straf.

• Ook als je bal van de tee valt, geen probleem…je bent nog niet 

begonnen.



SPELREGELS:WANNEER TELT EEN SLAG?

• Een airshot telt weer wel mee: dit is een slag met de bedoeling de bal 

te raken…maar je raakt helaas alleen lucht.

• Als je eenmaal bent begonnen (de bal is ‘in het spel’) en per ongeluk 

de bal beweegt (bv tijdens een oefenswing) dan moet je de bal weer 

terugleggen, maar je krijgt wel één strafslag. 

• Behalve op de green, daar plaats je een per ongeluk bewogen bal 

gewoon terug, zonder strafslag.



WAT ER ALLEMAAL MIS KAN GAAN…

• Je bal gaat buiten de baangrenzen: buiten de baan (out of bounds).

• Je raakt je bal kwijt: verloren bal.

• Je bal is niet te spelen: onspeelbare bal.

• Je bal ligt op of tegen iets dat er eigenlijk niet hoort: losse natuurlijke 
voorwerpen en losse obstakels.

• Je hebt bij het spelen van de bal last van iets dat het oneerlijk maakt: 
abnormale baanomstandigheden. 

• Je bal komt in een bunker of een hindernis.
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WEDSTRIJDREGELS

• Een voorbeeld.

• Lees de regels nog ‘ns 

goed door…



VERLOREN BAL

• Als je de bal niet binnen 3 minuten vindt.

• Speel een nieuwe bal vanaf de plaats waar je de laatste slag hebt 

gedaan.

• Je krijgt één strafslag.

• Weet je niet zeker of je bal verloren is: speel een provisionele bal.
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ONSPEELBARE BAL

• Alleen de speler mag een bal onspeelbaar verklaren.

• Drie opties om te ontwijken met één strafslag:

1. Slag en afstand (terug naar de plaats van de vorige slag).

2. In rechte lijn (vlag) naar achteren ontwijken.

3. Zijwaarts ontwijken.



HOE MOET JE EEN BAL DROPPEN

• Je dropt de bal van kniehoogte.

• De bal moet binnen de dropzone landen

en stilliggen (eindigen).

• Rolt de bal twee keer uit de dropzone, 

dan mag je de bal terugplaatsen waar

hij voor het eerst de grond raakte bij de

tweede drop.



WAT ER ALLEMAAL MIS KAN GAAN…

• Je bal gaat buiten de baangrenzen: buiten de baan (out of bounds).

• Je raakt je bal kwijt: verloren bal.

• Je bal is niet te spelen: onspeelbare bal.

• Je balt ligt op of tegen iets dat er eigenlijk niet hoort: losse natuurlijke 

voorwerpen en losse obstakels.

• Je hebt bij het spelen van de bal last van iets dat het oneerlijk maakt: 

abnormale baanomstandigheden. 

• Je bal komt in een bunker of een hindernis.



DE AFSLAGPLAATS

• Test



BAL IN EEN BUNKER: LET OP!

• Je mag:

- Losse dingetjes weghalen (takjes etc.)

• Je mag niet:

- in de buurt van je bal harken;

- je club op het zand neerzetten vlak voor of achter de bal (grounden);

- iets doen om de bunker te ‘testen’, dus het zand te voelen.



DE AFSLAGPLAATS

• Test



BUNKERS

• Test



HINDERNISSEN

• Test



OPTIES VOOR ONTWIJKEN HINDERNIS

Drie opties om te ontwijken met één strafslag:

1. Slag en afstand (terug naar de plaats van de vorige slag).

2. In rechte lijn (vlag) naar achteren ontwijken.

3. Zijwaarts ontwijken (alleen bij rode hindernis).

Maar je mag de bal natuurlijk ook gewoon spelen

uit de hindernis, zonder strafslag!



DE GREEN

• Test



OP DE GREEN

• Wanneer je bal een pitchmark heeft gemaakt, repareer deze dan 

(en repareer er meteen maar meer, want heel veel golfers zijn deze regel 

vergeten).

• Je mag alles waar je last van hebt (bv takjes of wormpjes) wegnemen. Ook 

zand en losse aarde mag je weghalen.

• Als je de bal per ongeluk beweegt is er niets 

aan de hand; plaats de bal gewoon weer terug.



OP DE GREEN

• Je mag je bal oppakken en schoonmaken.

• Leg eerst een marker (bv muntje of tee) 

achter de bal.

• Leg de bal weer op dezelfde plek terug.

• Haal je bal in ieder geval weg als een 

andere golfer er tegenaan kan putten.



DE VLAGGENSTOK

• Je mag zelf kiezen of je de vlag in of uit de hole wilt als je gaat putten.

• Je kunt iemand vragen om de vlag vast te houden 
boven de hole (te bewaken).

• Als je de vlag laat staan en de bal raakt de vlaggenstok
is er niets aan de hand; speel de bal gewoon vanaf 
de plek waar hij ligt.

• Als je bal niet naar beneden kan vallen door de vlag, ben je toch klaar als 
de bal een beetje beneden het oppervlak is gezakt.



GOLFREGELS: WAT IS BELANGRIJK?
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TELREGELS: SCORE BIJHOUDEN

• Strokeplay: alle slagen van alle holes bij elkaar optellen.

• Matchplay: per hole winnaar bepalen, winnaar van meeste holes wint 

match.

• Stableford: per hole slagen tellen en punten toekennen.

• Wat je maar wilt…





STABLEFORD

• Per hole verdien je punten.

• Punten afhankelijk van hoe je speelt t.o.v. je eigen spelniveau.

• Speler met meeste punten wint, dit is niet perse de speler met de minste slagen.

• Geen punten meer te verdienen op een hole…bal oppakken (tempo).

• Op regelexamen is er een vraag om over 9 holes de stablefordpunten uit te rekenen. 

• In de app van HGC of golf.nl wordt de berekening automatisch gedaan!

Ingesproken uitleg op website!

https://hollandschegolfclub.nl/beter-golfen/stableford-systeem/


ENKELE TERMEN

• Par.

• Handicap: spelniveau boven Par.

• Baanhandicap/playing handicap: Handicap voor een specifieke 

baan.

• Stroke index: volgorde van moeilijkheid van holes.

En ook nog: bogey…birdie/eagle/albatross



Par 4

Par 3

Par 5



ENKELE TERMEN

• Par.

• Handicap: spelniveau boven Par.

• Baanhandicap/playing handicap: Handicap voor een specifieke 

baan.

• Stroke index: volgorde van moeilijkheid van holes.

En ook nog: bogey…birdie/eagle/albatross



HANDICAP 54

• Toegangsniveau in golf voor de meeste (grote) golfbanen.

• 54 : 18 = gemiddeld 3 slagen per hole (op grote baan) meer dan een 

speler zonder handicap. 

Dus op Par 3 = 6 slagen; Par 4 = 7 slagen; Par 5 = 8 slagen.

Heb je veel meer slagen nodig, dan haal je het instapniveau 

niet…misschien kun je dan beter je bal oppakken!



ENKELE TERMEN

• Par.

• Handicap: spelniveau boven Par.

• Baanhandicap/playing handicap: Handicap voor een specifieke 

baan.

• Stroke index: volgorde van moeilijkheid van holes.

En ook nog: bogey…birdie/eagle/albatross





1. WIE SPEELT?

• Vrouw

2. WELKE GOLFBAAN/TEE?

• Grote baan: 9 holes

• Oranje afslagplaats (tee)

3. HOEVEEL SLAGEN KRIJG JE MEE?

• Je hebt handicap 54

• Dan is je baanhandicap: 29





1. WIE SPEELT?

• Vrouw

2. WELKE GOLFBAAN/LUS?

• Par 54 baan (kleine baan)

• 9 holes qualifying, rode tee

3. HOEVEEL SLAGEN KRIJG JE MEE?

• Je hebt handicap 54

• Dan is je baanhandicap: 17



ENKELE TERMEN

• Par.

• Handicap: spelniveau boven Par.

• Baanhandicap/playing handicap: Handicap voor een specifieke 

baan.

• Stroke index: volgorde van moeilijkheid van holes.

En ook nog: bogey…birdie/eagle/albatross



De makkelijkste 
hole is SI 14

De moeilijkste 
hole is SI 1



ENKELE TERMEN
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En ook nog: bogey…birdie/eagle/albatross



GOLFREGELS: WAT IS BELANGRIJK?
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WEDSTRIJDREGELS

• Soms raar…

• Advies geven of vragen.

• Verkeerde plek, verkeerde bal.

Lees de regels nog ‘ns goed door als je echt aan wedstrijden gaat 

meedoen…



MEER REGELKENNIS…

• Soms zijn regels in je voordeel…

• Lees de regels nog ‘ns goed door…

• Op onze website bij informatie over het Regelexamen kun je

een ingesproken uitgebreide presentatie over de spelregels vinden.



GOLFREGELS: WAAR TE VINDEN?

• Website: Regelexamen

• Informatie over alle regels en oefenexamens: www.golf.nl/regels

• Golfregelapp: R&A (Rules of golf 2023)

• Boeken om de regels te leren: 

- Golfregels voor startende golfers

https://hollandschegolfclub.nl/leren-golfen/ngf-regelexamen/
http://www.golf.nl/regels


LOKALE REGELS

• Een golfbaan kan (tijdelijke) 

plaatselijke regels hebben over 

golfregels. Staan meestal op de 

scorekaart.

• Een locatie kan ook nog andere 

lokale regels hebben bv over kleding. 





VERDIENMODEL VAN GOLF



WAT PRAKTISCHE ZAKEN

• Golfstart.

• Starttijden boeken. 

• Meedoen aan activiteiten, 
zoals samen trainen!

• Doe het regelexamen wanneer je klaar bent 
voor de volgende stap: hcp 54!
Inschrijving via de website of de app van HGC.



VIA EEN APP ALLES BIJHOUDEN…



GEWOON GEZELLIGE ACTIVITEITEN



https://hollandschegolfclub.nl/


IN 5 STAPPEN NAAR HANDICAP 54

STAP 1. Begin met golfen!

STAP 2. Haal je NGF-Golfbaanpermissie

STAP 3. Golfregelexamen

STAP 4. Speel en oefen lekker veel op onze golfbanen

STAP 5. Haal je handicap 54 I Golfvaardigheidsbewijs



DIGITAAL PASJE GOLFBAANPERMISSIE

• Na 6 golfstartlessen (en veel oefenen) en theorieavond.

• Digitaal NGF-pasje. Te vinden in app.

• Je status op het pasje verandert van 
Bewijs van clublidmaatschap
naar Golfbaanpermissie.



BAANPERMISSIE…WELKE GOLFBAAN

• De 14 holes par 3|4 baan van Almkreek

• Grote baan Almkreek

• Grote baan De Breuninkhof

• Grote baan De Loonsche Duynen

• Grote baan De Kurenpolder

Tip: De grote baan is best een uitdaging. Pas als je redelijk constant 
minimaal  70-80 meter kunt slaan, wordt dit echt leuk!

https://hollandschegolfclub.nl/wp-content/uploads/2022/02/Informatie-Golfbanen.pdf


OEFENEN MET BAANPERMISSIE

• Kies een rustig tijdstip om te oefenen.

• Speel een verkorte ronde.

• Speel vanaf de oranje afslagplaats (tee).

• Denk om de maximale speelduur van een ronde (2 uur en 10 

minuten) en houd aansluiting met golfers voor je.

• Geniet van het golfen en maak het jezelf niet te moeilijk!



WWW.HOLLANDSCHEGOLFCLUB.NL

1 CLUB 
LEREN GOLFEN OP 4 BANEN

http://www.hollandschegolfclub.nl/
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