
 
Beste deelnemer, 
 
Leuk dat je deelneemt aan lespakket 1! 
In dit pakket werk je in drie maanden toe naar NGF-Baanpermissie en het NGF-Regelexamen. De NGF-Baanpermissie 
geeft je het recht om bij Midden-Brabant maar ook bij een groot aantal andere banen in Nederland en zelfs 
daarbuiten toegelaten te worden om golf te spelen. 
In Stap 1 zal je begeleid gaan worden door een van onze golfpro’s en een mentor.  
De pro verstrekt je het lesboekje Stap 1 waarin jouw vorderingen worden aangetekend en een oefenboek voor het 
NGF-Regelexamen. Lees hier meer info over het NGF-regelexamen. Zorg a.u.b. dat je tijdig en bij voorkeur vóór de 
einddatum van dit lespakket van maximaal 3 maanden, inschrijft middels de lijsten op het prikbord in de entreehal 
voor dit theorie NGF-regelexamen en tevens voorafgaand de handige les. Beiden vinden plaats bij ons op de club. 
 
Wat gaat de golfpro voor je betekenen? 
De golfpro werkt in deze fase met je aan de golfvaardigheid. De begeleiding van de pro bestaat uit 6 lessen. De 
laatste les is een baanles. In deze laatste les besteedt de pro ook aandacht aan etiquette. Bij Midden-Brabant is zoals 
de meeste golfclubs dit doen de etiquette uitgewerkt in een set Gedragsregels. De pro tekent ook deze laatste ronde 
af in jouw Stap 1 boekje.  
 
Wat gaat de mentor voor je betekenen? 
De taak van de mentor is je te begeleiden naar de NGF-Baanpermissie en het NGF-regelexamen. De mentor coacht je 
in het toepassen van de Gedragsregels. Dit doet de mentor in een kennismakingsgesprek en 1 ronde van 9 holes op 
de grote baan. Verder helpt de mentor je op weg om snel thuis te geraken bij Midden-Brabant. Denk daarbij aan 
informatie over alle faciliteiten op onze baan, de wedstrijden, het verenigingsleven en de voorbereiding op het 
Regelexamen en de bijbehorende Regelles. 
 
 
De mentor vraag je aan door een mail te schrijven aan: regel-handicap@golfclubmiddenbrabant.nl  
Geef daarbij aan:  
 

• Dat je deelneemt aan Lespakket 1.  
• En als je je samen met meerdere personen hebt opgegeven voor het lespakket meld je dan ook samen aan 

voor een mentor. 
 
 
Wie verstrekt de NGF-Baanpermissie en hoe gaat dat in zijn werk? 
De pro beslist over de toekenning van de NGF-Baanpermissie na overleg met de mentor. De mentor heeft na zijn 
ronde van 9 holes met jou een advies aan de pro in het lesboekje geschreven. Als de NGF-Baanpermissie niet 
meteen kan worden verstrekt dan stelt de pro een aanvullend traject voor, bijvoorbeeld nog een ronde met de 
mentor. Als de NGF-Baanpermissie wordt verstrekt ontvangt de deelnemer van de receptie een mailbericht met 
daarin het NGF-nummer en een barcodenummer. Daarmee kan in de app Golf.NL de digitale NGF-pas met 
Baanpermissie worden opgehaald. De deelnemer kan dan ook zijn scores van de gespeelde rondes invoeren in de 
app 
 
Wat doe je zelfstandig? 
In Stap 1 heb je er recht op om gebruik te maken van alle oefenfaciliteiten:  de driving range, de putting- en chipping 
area en de 9-holes par 3 Pitch- en Putt-baan. Het is de bedoeling dat je in deze fase zoveel mogelijk golfervaring 
opdoet. Daarbij past het dat je in elk geval 6x de Par-3 baan speelt en dat je van elke ronde de startbon bewaart. 
Deze startbon aan de pro geven zodat hij jouw lesboekje hiervoor aftekent. Je hebt recht op 2 rondes van maximaal 
9 holes. Daarvan loop je er een met de mentor. Je 2e ronde van 9 holes kun je nogmaals met je mentor lopen of met 
een marker/speler met minimaal handicap 36. 
 
  

https://www.golfmiddenbrabant.nl/club/golfregels/opleiding_regelkennis_en_examens
mailto:regel-handicap@golfclubmiddenbrabant.nl


 
Wat zijn de belangrijkste zaken die bij de mentorronde aan de orde komen? 
 
Vooraf: 
 

• Kijk op het informatiebord buiten voor mededelingen over baanstatus en Tijdelijke Plaatselijke Regels 

• Tijdige aanmelding met clubpasje op de touchscreenzuil in de entreehal en printen van de startbon 
(meenemen is verplicht). 

• Bereid de ronde voor op de oefenfaciliteiten 

• Zorg dat je minsten 5 minuten voor je starttijd bij te tee staat 

• Je speelt van de oranje tee 
 

Tijdens de ronde: 
 

• De mentor helpt je bij de toepassing van de Gedragsregels. Als het goed is heb je deze regels vooraf goed 
doorgelezen. 

• Je weet dan al dat veiligheid voor anderen, het niet hinderen van andere spelers tijdens hun spel, zorg voor 
de baan en het spelen in het tempo van de baan essentieel is voor het behalen van de NGF-Baanpermissie. 

• De mentor zal er niet op letten of je al goed kunt golfen. Hij/zij let vooral op de toepassing van de 
Gedragsregels. Dus kijk steeds goed waar andere spelers zich bevinden en breng ze niet in gevaar en hinder 
ze niet in hun spel. Zorg goed voor de baan, repareer 1 of meer pitchmarks op de green, hark de bunker en 
blijf met de golftrolley op de paden en fairway.  

• Hou je aan het tempo van de baan. Dit is belangrijk omdat te traag spel alle andere spelers op de baan 
ernstig hindert. Het gemiddelde tempo van de baan is 2 uur en 7 minuten over 9 holes. Controleer steeds of 
er op de hole voor je ruimte is. Als dat zo is moet je snellere spelers direct doorlaten. Voor beginnende 
spelers is het vaak beter de bal op te rapen en door te lopen naar de volgende hole. Want dat geeft minder 
druk en/want doorlaten kost ook tijd. 

• Als je dit allemaal goed beheerst zal NGF-baanpermissie geen probleem zijn en kun je in Stap 2 rustig verder 
gaan oefenen op de golfvaardigheid.  

 
Tot slot geven we nog een lijstje documenten die je kunt bestuderen om goed voorbereid te zijn voor Stap 1: 
 

• Reilen en Zeilen met o.a. gedragscode, nuttige info en tips & weetjes (zie bijlage 1 van de email) 

• Plaatselijke Regels (zie o.a. hier) 

• Handige website oefenexamens (zie hier)  

• Lesboek Regelexamen voor startende golfers (krijg je van de pro) 

• Lesboekje Stap 1 (krijg je van de pro) 
 

Succes in Stap 1 en vriendelijk groet, 
 
Regel- en Handicapcommissie Golfclub Midden-Brabant 
& de golfpro’s Golfacademy Midden-Brabant + exploitant Golfbaan Midden-Brabant 

https://www.golfmiddenbrabant.nl/de_baan/plaatselijkenwinterregels/
https://www.golf.nl/golfsport/regels/golfregels-oefenen-golfregelexamen

