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Golfclub “De Koepel” – Regels en Voorwaarden voor Baanpermissie. 
De bedoeling van deze vastlegging is om de regels en voorwaarden voor baanpermissie op 
Golfclub “De Koepel” volledig en duidelijk op papier te krijgen. Zodat met name het 
Secretariaat, de Golfprofessional, de marshals en de Handicap & Regel (H&R) commissie goed 
te hanteren richtlijnen hebben, daar over kunnen communiceren en naar letter en geest 
rechtvaardig kunnen handelen. 

i. Baanpermissie. 
Baanpermissie voor Beginners. 
Een kandidaat voor het verkrijgen van baanpermissie bij Golfclub “De Koepel” heeft: 

1. GolfStart1, of anderszins lessen bij de Garry Jack Golf Academy met goed gevolg doorlopen. 

2. De bijbehorende theorieles gevolgd waarbij naast golfregels vooral nadruk op het gedrag in 

de baan, de etiquette wordt gelegd. 

3. Voldoende golfvaardigheid; de Golfprofessional bepaalt of iemand vaardig genoeg is voor de 

volgende stap en de Golfprofessional informeert het Secretariaat. 

4. Een 9-holes ronde onder begeleiding van een door de H&R commissie aangewezen mentor 

met goed resultaat gelopen; de mentor bepaalt of de kandidaat de theorie goed toepast, 

voldoende golfvaardig is en veilig en vlot zelfstandig door de baan kan en dus een taslabel 

kan krijgen; of dat een volgende ronde nodig is.  

5. Zich ingeschreven voor GolfStart2.  

Baanpermissie voor Bestaande leden. 
Bestaande (bij de in werking stelling van deze baanpermissie regels) leden, ook de leden zonder 

WHS-handicap, behouden hun huidige baanpermissie. 

Baanpermissie voor Gastspelers. 
Golfclub “De Koepel” vereist van gastspelers dat ze een WHS-handicap hebben. 

Verder wijst het Secretariaat een gastspeler met een WHS-handicap boven de 35 op de aanwijzingen 

op de scorekaart van welke tee geacht wordt af te slaan. En het Secretariaat registreert de WHS-

handicap van de gastspeler en stelt deze informatie ter beschikking van de marshal. 

Baanpermissie voor Introducees. 
Een lid van Golfclub “De Koepel” kan een speler ongeacht welke WHS-handicap, introduceren op 

onze club. Het betreffende lid (en het Secretariaat) wijzen de introducee met een WHS-handicap 

boven de 35 op de aanwijzingen op de scorekaart van welke tee geacht wordt af te slaan. En het 

Secretariaat registreert de WHS-handicap van de introducee en stelt deze informatie ter beschikking 

van de marshal. 

Baanpermissie voor mensen met baanpermissie van een baan elders. 
Golfclub “De Koepel” erkent de baanpermissie van iemand zonder WHS-handicap niet, als die 

verkregen is bij een golfbaan elders. 

Het Secretariaat wijst iemand met een dergelijke baanpermissie op de criteria voor baanpermissie bij 
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Golfclub “De Koepel” en de wijze (GolfStart1 en GolfStart2, les bij de Golf Academy) waarop de 

baanpermissie verkregen kan worden. 

Iemand die op een baan elders GolfStart1 heeft gedaan, of lang geleden heeft gespeeld, of ooit GVB 

had, kan wellicht meteen beginnen met GolfStart2; het is aan de H&R commissie om dat te bepalen. 

Baanpermissie voor nieuwe leden met een WHS-handicap boven de 48. 
Golfclub “De Koepel” verwelkomt nieuwe leden graag maar om baanpermissie te krijgen dienen ze te 

voldoen aan de door Golfclub “De Koepel” omarmde eisen op het gebied van golfvaardigheid, regel- 

en etiquettekennis, veiligheid en doorstroom in de baan, zoals die verwacht mogen worden van een 

kandidaat lid met een WHS-handicap. 

Als blijkt dat de kandidaat daar niet aan voldoet, dan accepteert Golfclub “De Koepel” de kandidaat 

dus niet meteen als lid. Het Secretariaat vraagt naar de wijze waarop de kandidaat de WHS-handicap 

heeft verkregen (bij welke club eerder gespeeld bijvoorbeeld).  

Als de WHS-handicap boven de 48 is, informeert het Secretariaat de H&R commissie en wijst de 

kandidaat op het beleid van Golfclub “De Koepel” dat via een 9 holes ronde met een door de H&R 

commissie aangewezen mentor, wordt bepaald of de kandidaat baanpermissie kan worden verleend. 

Als de kandidaat niet voldoet aan de genoemde eisen dan wijst de mentor en/of Secretariaat op de 

mogelijkheden van Golfstart1 of GolfStart2. Aldus krijgt de kandidaat de gelegenheid de kennis en 

golfvaardigheid zodanig te verbeteren dat alsnog aan de genoemde eisen wordt voldaan en ook het 

speelplezier van de kandidaat optimaal is gediend. 

Baanpermissie voor Registratie-leden. 
Iedereen met een WHS-handicap is bij Golfclub “De Koepel” welkom als registratie-lid. Maar voor het 

verkrijgen van baanpermissie gelden dezelfde regels voor baanpermissie als voor nieuwe leden. Dus 

ook de specifieke regels voor iemand met een WHS-handicap boven de 48.  

ii. WHS-handicap. 
De kandidaat voor het verkrijgen van de WHS-handicap-registratie bij Golfclub “De Koepel” heeft: 

1. GolfStart2, of anderszins lessen op datzelfde niveau bij de Garry Jack Golf Academy met goed 

gevolg doorlopen; 

2. het Golftheorie examen zoals dat wordt afgenomen door de H&R commissie, met voldoende 

resultaat gedaan; 

3. voldoende golfvaardigheid; de Golfprofessional bepaalt of de kandidaat vaardig genoeg is en 

informeert het Secretariaat; 

4. een qualifying ronde zonder opteeën in de baan en terwijl de zomergreens in gebruik zijn, 

met goed resultaat gelopen. En waarbij de scorekaart is goedgekeurd door een 

gekwalificeerde marker (dat is in principe elke golfspeler met een geregistreerde WHS-

handicap) en ingeleverd bij de H&R commissie. 

De H&R commissie beoordeelt de scorekaarten en accepteert deze trouwens ook in de 

periode dat de baan non-qualifying is, mits vanaf de oranje tee-box is gespeeld. Zodat 

beginnende golfers de gelegenheid hebben ook in de winterperiode hun WHS handicap te 

behalen en te verbeteren;    

5. zich aangemeld voor enige vorm van Lidmaatschap.  
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