Stap 1: Baanpermissiecursus
Met de baanpermissiecursus neem je de eerste stap van het 9-stappenplan en leer je de eerste basis
van het golfspel.
De Baanpermissiecursus bestaat uit 6 Groeps-golflessen waarbij alle technieken aan bod komen, te
weten:
Les 1 : introductie in golf, putten & chippen
Les 2 : chippen & swingen
Les 3 : swingen & pitchen
Les 4 : putten, chippen en Par-4
Les 5 : swingen & bunker
Les 6 : baanles
Clubs en overige materialen kunnen tijdens de lessen ter beschikking worden gesteld.
De kosten voor deze beginnerscursus bedragen slechts € 99,- per persoon.
Aanmelden? Kijk op deze pagina, kies de gewenste startdatum en doe mee!
Let op: de 1e datum/tijd staat vast, de overige lessen worden in overleg gepland tijdens de 1e les.
Gedurende de baanpermissie-cursus ga je zelf aan het werk met de regels van het golfspel. De
golfregels vind je onder: De golfregels • Golf.nl. Onder dezelfde link vind je ook oefenvragen en
oefenexamens. Het is belangrijk kennis te hebben van de golfregels omdat het je in je spel helpt en je
spelplezier bevordert. Zodra je denkt dat je regelkennis voldoende is kun je je bij de receptie
aanmelden voor het Regelexamen. Iedere eerste zaterdag van de maand worden er regelexamens
afgenomen. De kosten voor het Regelexamen bedragen € 20,-.
Na het volgen van je baanpermissiecursus en het behalen van je Regelexamen word je via het
secretariaat aangemeld bij de Nationale Golf Federatie (NGF) als ‘vrije golfer’ óf, als je je hebt
aangemeld bij onze club, als lid van De Peelse Golf. Je ontvangt daarna een registratienummer
waarmee je jezelf kunt aanmelden in de golfapp. van golf.nl of E-golf4U.
Je ontvangt digitaal het pasje ‘Baanpermissie’.
Baanpermissie-arrangement:
Proficiat, je bent geslaagd voor stap 1 en krijgt baanpermissie.
Met een baanpermissiebewijs kun je al op veel banen in Nederland spelen.
De Peelse Golf biedt jou de mogelijkheid om na het behalen van je baanpermissie gedurende
3 maanden te spelen op onze baan. Je mag dan, dagelijks na 15:00 uur, de baan in. Deze regeling is
met name bestemd voor oefendoeleinden, als opstap naar Handicap 54. De kosten van dit
arrangement bedragen € 150,-. Starttijden kunnen uitsluitend telefonisch of per e-mail gereserveerd
worden.

TIP: Je mag dit arrangement naar keuze nu of later boeken (tijdens of na Stap 2: Handicap 54
Cursus).

