GVB/Hcp54 cursus
stap 1 en stap 2

Redflaggolf biedt oa:
Clinics
GVB-cursussen
Groepslessen
Privé-lessen
High Tech trainingsapparatuur
Ervaren team golfprofessionals
Verzorging van uw business-event

Redflaggolf B.V.
P/a Golfbaan De Voortwisch
Vredenseweg 150, 7113 AE Winterswijk-Henxel
Telefoon +31 (0)543 56 23 19 - Mobiel + 31 (0)6 1818 4766
info@redflaggolf.com

www.redflaggolf.com

Welkom bij Redflaggolf!
Golf is een bijzonder populaire sport, zelfs de snelst groeiende sport van Nederland. Welke reden
je ook hebt om te beginnen met golfen, golf is een fantastische en zeer uitdagende sport die elke
ronde weer anders is. Het leuke van golf is, dat het overal en vooral met iedereen gespeeld kan
worden, ongeacht het niveauverschil. Het enige dat u echt nodig hebt om op elke golfbaan te
kunnen en mogen spelen, is het Golf Vaardigheids Bewijs (GVB). Vanaf 1 juli 2012 is het GVB door
de Nederlandse Golf Federatie (NGF) gelijk gesteld aan Handicap 54.
Het behalen van het GVB verloopt in 2 stappen, stap 1 en stap 2 van het door de NGF
geïntroduceerde 9 stappenplan. Met stap 1 wordt baanpermissie, een tussenstap naar het
eigenlijke GVB, behaald. Met baanpermissie bent u op enkele golfbanen in Nederland al welkom.
De meeste golfbanen in zowel Nederland als het buitenland hanteren echter de GVB-norm en
dus een minimaal spelniveau van Handicap 54. Na het succesvol afronden van stap 2 wordt dit
niveau behaald.
Redflaggolf biedt voor de beginnende golfer verschillende golfcursussen aan die u in staat stellen
om in korte tijd uw GVB te halen. U leert tijdens deze cursussen alle basistechnieken zoals de
swing, de bunkerslag, het chippen en het putten. Ook worden u alle spel- en gedragsregels
bijgebracht die u op de golfbaan nodig heeft.
Redflaggolf geeft in deze brochure in het kort informatie over de wijze waarop onze cursussen
zijn ingericht en over een aantal praktische zaken met betrekking tot de cursus.
De ervaren golfprofessionals van Redflaggolf maken tijdens de cursussen gebruik van de
modernste en meest geavanceerde videotechnologie en golfapparatuur. Hierdoor krijgt u direct
een gevisualiseerde en optimale terugkoppeling van uw golfprestaties, zodat snel vorderingen
kunnen worden gemaakt en stap 1 en 2 effectief kunnen worden doorlopen.
Wilt u meer weten over het behalen van uw GVB/handicap 54 of wilt u zich aanmelden voor een
cursus neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0543-562319 of 06-18184766.
Wij hopen u binnenkort op de golfbaan te mogen begroeten!

Cursusinformatie
Stap 1 Baanpermissie
Redflaggolf biedt stap 1 aan in de vorm van een cursus van 10 lesuren. De cursus kan zowel
individueel als in groepen worden gevolgd. Bij stap 1 maakt u kennis met de omgeving op de
golfbaan en leert u de basisbeginselen van golf: techniek en etiquette. Na het succesvol doorlopen
van deze cursus bent u in staat om op een plezierige en veilige manier een ronde golf te spelen en om
de baanervaring op te doen die nodig is om uiteindelijk stap 2 succesvol af te ronden.
De baanpermissie-status wordt afgegeven door de Redflaggolfprofessional. In de meeste gevallen
gebeurt dit binnen of na genoemde 10 lesuren. In enkele gevallen kunnen extra lessen nodig zijn om
het gewenste niveau te halen.

Kosten STAP 1

de kosten voor Stap 1 bedragen:
EUR 175 p/p in een 4-persoonsgroep
EUR 225 p/p in een 3-persoonsgroep
EUR 300 p/p in een 2-persoonsgroep
EUR 550 voor een individuele cursus

Redflaggolf hecht waarde aan het gebruik van goed bij
u passende clubs. Slechts bij het gebruik van de juiste
clubs mag en kunt u de gewenste vorderingen in uw
spel verwachten. Graag adviseren wij u bij de aanschaf
van de juiste set. Tot het moment van aanschaf van
een set is het mogelijk om bij ons clubs te lenen (voor
de eerste lessen) of te huren (voor later in de cursus).

Stap 2 GVB/Handicap 54
Zoals reeds gezegd hanteren de meeste golfbanen als minimaal niveau GVB/Handicap 54. Dit niveau
wordt behaald met de tweede stap. Aan het einde van deze stap kunt u in de baan spelen volgens de
etiquette- en golfregels die voor de beginnende golfer belangrijk zijn en speelt u een ronde golf
Stap
2 GVB/Handicap
54 aantal slagen.
binnen
het bij Handicap 54 geldende
Stap 2 wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Voor het halen van het theoriegedeelte
moet een theorie-examen worden gedaan, voor het halen van het praktijkgedeelte moet qualifying
een ronde van 9 holes worden gelopen op Handicap 54 niveau.
Het vereiste theorie-examen kan worden gedaan zodra de baanpermissie uit stap 1 is behaald. Ter
voorbereiding op dit examen is er de mogelijkheid een theorieavond te volgen.
Om het praktijkgedeelte van stap 2 succesvol te doorlopen heeft Redflaggolf ook voor deze stap een
cursus van 10 lesuren samengesteld. In deze cursus ligt de focus naast techniek met name op
baanmanagement: hoe speel ik een ronde van 9 of 18 holes in zo min mogelijk slagen?

Kosten STAP 2

de kosten voor Stap 2 bedragen:
EUR 150 p/p in een 4-persoonsgroep
EUR 200 p/p in een 3-persoonsgroep
EUR 275 p/p in een 2-persoonsgroep
EUR 525 voor een individuele cursus

Inbegrepen in beide cursussen zijn 10 lesuren (1 uur = 60
minuten), greenfees tijdens de lessen, het gebruik van
drivingrangeballen tijdens de lessen en BTW. De prijs voor
de cursus is exclusief de kosten van de theorie-avond en
het theorie-examen van in totaal EUR 37,50.

