• Inhoud van de cursus

• Routebeschrijving

Het programma voor beide cursusdagen is globaal als volgt:

Een routebeschrijving naar de cursuslocatie vindt u op
onze website www.golfpro-motion.nl/locaties

Dag 1
09.30 uur
10.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
16:30 uur
19:30 uur

Ontvangst bij de receptie van de Golfschool
Introductie golfprofessional en start cursus
Lunch
Vervolg cursus
Theoriecursus (optioneel) en theorie examen*
Einde programma

Dag 2
09.30 uur
10.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
16:30 uur

Ontvangst
Start cursus
Lunch
Vervolg cursus
Einde programma

*Als u zich niet heeft opgegeven voor de theoriecursus dan begint u
direct om 16:30u met het examen (tot ca. 17:30u)
Let op: meld u bij zich
op de eerste cursusdag
ca. 30 min. voor
aanvang van de les
bij de receptie van de
Golfschool.

Tijdens de cursus worden alle onderdelen van het
golfspel behandeld. Chippen, putten, pitchen
en de swing en natuurlijk de nodige etiquette en
veiligheidsregels. De cursus is inclusief een baanles
om een oefenronde te spelen onder begeleiding van de
professional.
Er is per cursus plek voor minimaal 5 en maximaal
is 10 personen. Wij doen ons uiterste best om u in te
plannen in de cursus van uw keuze, maar bij onder- of
overbezetting kunnen wij u vragen om voor een andere
datum te kiezen.

• Annulering
Annuleren of verplaatsen van uw cursus is kosteloos mogelijk tot 7 dagen
voor aanvang. Bij annulering binnen 7 dagen zijn wij genoodzaakt om € 50,annuleringskosten in rekening te brengen (in verband met gemaakte reserveringen
bij de cursuslocatie).

Tip: Download deze
PDF op uw computer.
U kunt dan op de
blauwe linkjes klikken
om naar de website/
e-mail te gaan.

De cursus is inclusief:
• 2 dagen Golfles
• Een baanles
• Gebruik van oefenballen en leenmaterialen
(clubs en oefenballen)
• Een samenvatting van de Golfregels
• Oefenexamens van de Nederlandse Golf Federatie
• Garantieregeling
• € 60 Examengeld voor het theorie examen
• € 79 voor uw NGF registratie (voor de duur van een kalenderjaar)
• De aanvraag van uw Baanpermissie en verzending van uw NGF-pas
De cursus is exclusief:
• 2 uur durende theoriecursus (optioneel)
• Lunches & consumpties*

* het is in het restaurant en op het terras van cursuslocatie niet toegestaan om zelf
meegbrachte etenswaren te nuttigen.

• Benodigdheden
Leenclubs en oefenballen zijn bij de cursus inbegrepen en beschikbaar op de
locatie. Draag sportieve (vrijetijds) kleding en bij voorkeur golfschoenen met
softspikes of platte sportschoenen zonder noppen.
Alleen tijdens de baanles
moet u uw eigen
golfballen, een pitchfork
en tees gebruiken. Deze
zijn voor een klein bedrag
te koop in de shop op de
cursuslocatie, behoren tot
de standaard uitrusting
van elke golfer en zijn
verplicht als u na de
cursus zelfstandig uw
rondes gaat spelen.

• Theoriecursus

• Mijn GolfPro-Motion en de Golf.nl App

U moet uzelf thuis zo goed mogelijk voorbereiden op het theorie examen. Tijdens
de cursus wordt de theorie in de praktijk beperkt behandeld met betrekking tot
etiquette en praktische spelsituaties.

Na de cursus ontvangt u inlogcodes voor Mijn Golf Pro-Motion, de Golf.nl App
en Mijn Golf.nl en kunt u heel eenvoudig uw gegevens onderhouden en online uw
scorekaarten invoeren met de officiële App van de Nederlandse Golf Federatie. In de
App vind u ook een digitale kopie van uw NGF-pas.

De Regels van het
golfspel zijn vrij
omvangrijk en complex,
dus onderschat het
examen niet!

U kunt optioneel deelnemen aan een theoriecursus.
Deze wordt aansluitend op de eerste cursusdag
gegeven en duurt ca. 2 uur (van 16:30 – 18:30 uur).
De kosten hiervoor zijn € 35,- inclusief broodjes en een
heerlijke kop soep. Opgeven kan bij inschrijving of door
een e-mail te sturen naar info@golfpro-motion.nl

• Downloadpagina
U ontvangt bij inschrijving toegang tot de downloadpagina. Hier kunt u alles vinden
wat u nodig heeft voor een goede voorbereiding, zoals samenvattingen van de
golfregels, het officiële Regelboekje en het Handicapsysteem.
Tip: U kunt de werkelijke examenvragen oefenen met het oefenprogramma van de
Nederlandse Golf Federatie via de website www.ngfgolfregelexamen.nl

• Het theorie examen
Het theorie-examen duurt 60 minuten, is multiple-choice en wordt schriftelijk
afgenomen. Het examen bestaat uit 10 etiquettevragen, 19 vragen over de golfregels
en 1 Stablefordvraag. Om te slagen moet u 23 v.d. 30 vragen goed beantwoorden.
Het is niet toegestaan om tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje
of andere hulpmiddelen.

• Herexamen
Het theorie examen valt buiten de garantie. Als u zakt voor het theorie examen dan
kunt u een herexamen aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@golfpro-motion.nl De kosten voor een herexamen bedragen € 30,-

• Garantie
Na de cursus ontvangt u gegarandeerd uw NGF Baanpermissie, waarmee u in
staat wordt gesteld om uw eerste qualifying kaart te spelen en uw Handicap te gaan
halen. Het theorie examen valt niet onder de garantie.

• Baanpermissie en Handicap 54
Het GVB bestaat uit drie onderdelen, waarvan de eerste en de derde stap als
vaardigheid worden beschouwd en u bijbehorende speelrechten verschaffen:
Stap 1
Stap 2		
Stap 3

het halen van de NGF Baanpermissie
het GVB Theorie examen
het halen van een Handicap

Om uw Handicap te bemachtigen moet u na de cursus
eenmalig zelfstandig een qualifying kaart spelen met
als resultaat minimaal 18 Stablefordpunten over 9
holes. Uw eerste Handicap is gelijk aan het resultaat
van deze scorekaart.
Deze eerste scorekaart moet u invoeren in de officiële
NGF Golf.nl App of Mijn Golf.nl.
Of inscannen & uploaden via het menu
handicapregistratie op onze website
Als u dit heeft gedaan ontvangt u een nieuwe
NGF-pas met vermelding van uw Handicap.

Uw eerste scorekaart
kunt u op 3 manieren
invoeren:
De Golf.nl App - NGF
Mijn golf.nl    - NGF
of uploaden via:
www.golfpro-motion.nl/
handicapregistratie/

• Speelrecht met Baanpermissie en Handicap 54

• Uw NGF-pas

Met uw NGF Baanpermissie kunt u spelen op een aanzienlijk aantal Golfbanen,
maar nog niet overal. Een Handicap (54 of lager) geeft toegang tot vrijwel alle
Golfbanen in Nederland.

Uw NGF Pas wordt binnen 14 dagen na de cursus opgestuurd naar uw huisadres. Na
1 november worden door de NGF geen passen meer verzonden. Heeft u dus na die
datum de cursus gevolgd dan ontvangt u in het eerste kwartaal van het volgende
jaar uw eerste pas.

Om te zien op welke banen u met welke speelsterkte kunt spelen verwijzen wij u naar
de handige website www.waarkanikgolfen.nl

Golf Pro-Motion is
met clubnummer
785 aangesloten
bij de Nederlandse
Golf Federatie en
uw Handicap is via
de European Golf
Association (EGA)
wereldwijd erkend.

• Uw registratie bij de Nederlandse Golf
Federatie
Uw NGF Registratie wordt direct na de cursus door ons
voor u verzorgd en loopt tot 31 december van het jaar.
Als u de cursus volgt na 1 okober dan is uw registratie
voor het volgende jaar inbegrepen.
Uw registratie wordt zonder opzegging ieder jaar
verlengd en is daarna maandelijks opzegbaar. U
ontvangt ieder jaar een nieuw speelbewijs zolang u de
registratie voortzet.

• Jeugd
Jeugd tot en met 14 jaar is vrijgesteld voor het theorie examen en hoeven deze dus
niet af te leggen. Er geldt een aangepast tarief voor de NGF registratie van € 8,voor jeugd tot en met 14 jaar en € 38,- voor jeugd van 15 tot en met 18 jaar.

• Verzekering en het blad GolfNL
U bent met uw Handicap 54 / GVB pas tijdens de uitoefening van de golfsport
(secundair) WA-verzekerd via de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de
NGF en u ontvangt periodiek het blad GolfNL.

• Vervolglessen en activiteiten
Golf Pro-Motion biedt verschillende mogelijkheden om na uw cursus lessen te blijven
volgen en te werken aan verbetering van uw Handicap.
Wij organiseren Handicap Lesdagen, vervolglessen en gaan regematig een gezellig
weekend naar het buitenland. Ook kunt u meespelen in funwedstrijden, of in de
sportieve NGF Competitie.
U wordt na de cursus op de hoogte gehouden van alle activiteiten en lessen van
Golf Pro-Motion en wij nodigen u van harte uit om mee te doen. Meer informatie en
inschrijven via www.golfpro-motion.nl/activiteiten/

• Vragen?
Voor antwoord op de meest gestelde vragen verwijzen wij u graag naar de
Voorwaarden en FAQ, en natuurlijk kunt u in geval van vragen altijd contact met ons
opnemen via info@golfpro-motion.nl
Wij wensen u veel plezier tijdens de cursus en succes met uw examen!
					

- Het Golf Pro-Motion team

