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Dankjewel, en welkom! 

Dankjewel dat je k iest voor Drentse 

golfc lub de Gelpenberg. Of je nu een 

ervaren golfer bent, of  iemand die net 

begint met het mooiste spel let je dat er is, 

je bent meer dan welkom. Welkom op onze 

mooie club. En dan? En hoe nu verder? 

Je hebt vast veel  vragen, logisch. Of ju ist 

niet, dat kan natuur l i jk ook. Voor iedereen 

die kennis wi l  maken met de club en graag 

wi l  weten hoe het gaat, of  voor iedereen 

die het eigenl i jk al  min of meer weet is 

di t  handige boekje. Een “wegwijs” of een 

“naslagwerk”, wat je wi l t . Ik hoop dat di t 

boekje bi jdraagt aan je snel lekker thuis 

voelen bi j  ons, op DGC de Gelpenberg. 

Nogmaals, welkom en geniet van al  het 

moois dat deze fantast ische club je te 

bieden heeft .

Marcel Kock

Voorzitter
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In Aalden, op ruim 60 hectare Drents landschap, gelegen tussen enorme 
heidevelden, verrassende waterpartijen, een mooi glooiend landschap en 
eeuwenoude jeneverbessen, liggen de prachtige 27 holes van Drentse 
Golfclub de Gelpenberg; een 18 holes PAR 72 champions-course en een 9 
holes PAR 3 baan. Door golf spelend Nederland gewaardeerd met een plaats 
in de top 5 van Nederland en als de nummer 1 van Drenthe.

Drentse Golfclub Drentse Golfclub 
de Gelpenberg de Gelpenberg 
Wie zijn wij?

De Gelpenberg heeft alle kenmerken van 
een klassieke golfvereniging met bestuur en 
commissies, die opereren op basis van vrijwil-
ligheid. De vereniging heeft een rijke historie. 
De Gelpenberg kent een brede diversiteit in 
de samenstelling van het ledenbestand met 
betrekking tot spelniveau, recreatieve instel-
ling en betrokkenheid bij het clubleven. Er is 
voor iedereen de mogelijkheid om zijn indivi-
duele doelstellingen binnen de vereniging te 
bereiken. Voor de prestatieve golfer worden 
prestatieve clubwedstrijden georganiseerd 
en is er de mogelijkheid om de vereniging te 
vertegenwoordigen in competitieverband. Voor 
de recreatieve golfer worden er verschillende 
fun wedstrijden georganiseerd. Ten slotte is 
er ruimte voor de golfer, die graag op de baan 
komt, maar passief is binnen de vereniging. 
In het jaar 2020 vierden we  onze 50e ver-

jaardag. Een club die met haar rijke historie 
natuurlijk mee gaat met haar tijd en helemaal 
klaar is voor de golfer van nu en de golfer van 
morgen. Een golfer met andere eisen, vragen 
en verwachtingen dan de golfer van gisteren. 
De Gelpenberg erkent, en herkent, dat als 
geen ander en speelt daarop in.

De Gelpenberg is een golfclub met een echt, 
en hecht, verenigingsleven. Een vereniging 
met rond de 700 leden; leden die betrok-
ken zijn bij het wel en wee van de club en 
bovenal trots zijn op de prachtige baan. Een 
baan die wordt onderhouden door het green-
keepers-team van Vos Golf & Sport. Een baan 
die hoog scoort in alle “rankings”. Een baan 
die door haar aard en aanleg uitdagend is voor 
elk type golfer. Een baan die door de Neder-
landse Golf Federatie met regelmaat wordt 
uitgekozen om grote landelijke wedstrijden te 
organiseren.

Natuurlijk kent de Gelpenberg ook de spreek-
woordelijke “19e hole”; het clubhuis met daarin 
Brasserie Gelpenberg. Op het terras van het 
clubhuis is het, met een fantastisch uitzicht 
op de golfbaan, goed toeven en bijpraten na 
een rondje golf van 9 of 18 holes of PAR3. Het 
team van Brasserie Gelpenberg, onder leiding 
van Robert Jan de Jong, staat voor gastvrij-
heid met een hoofdletter G.

De laatste jaren gaan de ontwikkelingen 
zeer snel, ook door, en voor, de veranderen-
de golfer. Het bestuur en de leden van de 
Gelpenberg hebben een daarbij passende 
toekomstvisie; deze visie is een optimale mix 
tussen het koesteren van het juiste oude en 
het openstaan voor het goede nieuwe…

Geen inschrijfgeld, geen participatie en een 
scherp en concurrerend lidmaatschapstarief. 
Dit zijn de drie elementen die de drempel om 
lid te worden zeer hebben verlaagd.
Onze de trainings- en opleidingsfaciliteiten zijn 
bijzonder goed te noemen; met Golfacademy 
De Gelpenberg in de personen van Sjoerd Pol 
en Paul Karreman als golfprofessionals, onder-
steund door Stefan Trip, heeft de Gelpenberg 
een fantastische partner om zowel de ervaren 
als de startende golfer optimaal te faciliteren 
en te begeleiden.

En uiteraard heeft de Gelpenberg ook oog 
voor de zakelijke golfer, golf is immers net 
werken. De club kent een bedrijfslidmaatschap 
met daaraan gekoppeld deelname aan onze 
bedrijvencompetitie.

De Gelpenberg is een golfclub die meer biedt 
dan zomaar een rondje golf, het is met recht 
een echte golfbelevenis. De Gelpenberg,  50 
jaar oud maar jeugdiger dan ooit…!
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Bestuur:  
Voorzitter   Marcel Kocks
Secretaris   Hilda van der Helm
Penningmeester  Laurens Jan Baas
Lid Niels van der Scheer
Lid Anneth Zwiers
Lid Tom Gerretsen
Lid Jan Weits

Management en secretariaat 
Clubmanager: Ellen Kroes-Brak
Email:    clubmanager@dgcdegelpenberg.nl
Sales & Events: Niels van der Weerd
Email:  sales@dgcdegelpenberg.nl

Clubsecretariaat: Colette Huizinga
 Monique Schoemaker
Email:    secretariaat@dgcdegelpenberg.nl
Telefoonnummer: 0591-371929

Commissies
De club heeft in totaal ruim 80 vrijwilligers ver-
deeld over een groot aantal commissies. 
• Baancommissie
• Commissie clubhuiszaken
• Damescommissie
• Regel- en Handicapcommissie
• Handicartcommissie
• Herenmiddagcommissie
• Herenavondcommissie
• Inloopcommissie
• Nieuweleden commissie
• Jeugdcommissie
• Marshalls
• Seniorencommissie
• Technische commissie
• Wedstrijdcommissie
• Par 3 commissie
• Clubavondcommissie

De organisatie van de club is als volgt opgebouwd verdeeld in 
bestuur, management/secretariaat en de verschillende commissies 
op de club. Op de website van de club achter de ledenlogin kun je 
alle vertegenwoordigers terugvinden van de diverse commissies.

ClubCluborganisatie
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Alle faciliteiten op De Gelpenberg zijn geopend op de volgende momenten:

Openingstijden van maandag t/m zondag:
Clubhuis:  08:00 tot 22:00 uur 
 (in de wintermaanden vanaf 09:00 uur geopend tot 17:00 uur)
Drivingrange:  zonsopgang tot zonsondergang
Oefenfaciliteiten:  zonsopgang tot zonsondergang
Solviteers Par-3-baan:  zonsopgang tot zonsondergang
Grote baan:  zonsopgang tot zonsondergang

In de wintermaanden zijn de drivingrange en puttinggreen in de avonduren verlicht tot 
uiterlijk 21:30 uur. Zo kunnen de leden en deelnemers van Golfstart ook in de winter 
blijven oefenen en trainen.

OpeningsOpeningstijden
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Sjoerd Pol 
Op jonge leeftijd ben ik in aanraking gekomen met de golfsport. Na een 
succesvolle amateur carrière ben ik in 1998 gestart met de PGA Holland 
opleiding. Na de afronding van de opleiding ben ik bij diverse golfclubs 
werkzaam geweest. Vanaf 2021 ben ik werkzaam als PGA Head Professio-
nal van DGC de Gelpenberg. 

Ik geef privélessen, groepslessen, clinics, en ben daarnaast ook clubfitter. 
Tijdens de lessen en fittingen maak ik gebruik van de GC Quad van Fore-
sight waarmee ik alle swingdata inzichtelijk kan maken.

Paul Karreman 
Van kinds af aan al bezig met golfen. Na een afgeronde op-
leiding fysiotherapie gevolgd door de PGA Holland opleiding 
ben ik werkzaam op DGC de Gelpenberg vanaf 2021. 

Ik geef privélessen, groepslessen, clinics en workshops. 
Naast de golflessen geef ik ook fysiotherapeutische behan-
delingen. Voor uitgebreide analyses maak ik gebruik van 
Myswing 3d analyse apparatuur.

Stefan Trip
Als tiener begonnen met golf. Na een amateur carrière waar 
ik onder andere hoofdklasse competitie heb gespeeld beslo-
ten om de opleiding tot PGA professional te gaan doen. Op 
dit moment in opleiding tot PGA professional.

Ik geef privélessen, groepslessen en jeugdlessen. Daarnaast 
speel ik ook actief wedstrijden op de PGA Holland Tour

Op DGC de Gelpenberg zijn twee golfprofessionals werkzaam die u zullen gaan begeleiden, 
afhankelijk van de dag en het tijdstip zal de cursus/les aangeboden worden door Sjoerd 
Pol en/of Paul Karreman. Beide zijn werkzaam op de Gelpenberg namens Golfacademy 
de Gelpenberg. Hieronder een korte introductie van beide golfprofessionals. Zij worden 
ondersteund door golfpro in opleiding Stefan Trip.

OnzeOnzegolfprofessionals



7

Golfstart Stap 1 & 2
Beide golfprofessionals bieden een pakket aan op weg naar HCP 54 in twee stappen. 
Hieronder de inhoud van beide pakketten.

Stap 1:
• 6 lessen van 55 minuten in een groep van 3-8 personen
• Onbeperkt gebruik maken oefenfaciliteiten
• Onbeperkt gebruik van drivingrangeballen
• Gratis gebruik golfclubs gedurende twee maanden
• Onbeperkt spelen op onze Solviteers Par-3-baan

Stap 2:
• 10 uur les in een groep van 3-8 personen
• Trainen van de volgende slagen: 

 Putten 
 Chippen 
 Pitchen 
 Fullswing 
 Bunker

• Maak kennis met etiquette en regels
• 3 maanden onbeperkt spelen op Solviteers Par-3-baan
• 3 maanden onbeperkt gebruik van de drivingrange & drivingrangeballen
• 1x per maand is er de mogelijkheid om via het secretariaat het theorie-examen af 

te leggen
• Na het behalen  van het theorie-examen en het lopen van je 1e qualifying kaart heb 

je je handicap 54.0 (of lager) gehaald.

Op de website van de Gelpenberg vind je ook antwoorden op de meeste gestelde 
vragen van beginners rondom de cursus GOLFSTART.

Hoe boek ik een les
Via de website www.dgcdegelpenberg.nl kun je heel eenvoudig een golfles boeken 
bij één van de professionals. Via de button golfschool kom je op de pagina van onze 
professionals, klik daar op de professional van je keuze. Inloggen in de lesagenda kan 
met de inlogcodes en het wachtwoord welke je ook hebt van de club (bijv: inlog VRIE1 
en wachtwoord 010190). Nadat je bent ingelogd kun je zelf een tijdstip en dag kiezen 
waarop je een les wilt inboeken. Alle groene blokjes zijn tijden die vrij zijn en geboekt 
kunnen worden. Mocht er geen geschikt moment tussen zitten kun je altijd één van de 
pro’s aanspreken in het clubhuis. Op de website kan iedereen de tarieven terugvinden 
voor privélessen.

Aanwezig bij de les
Voorafgaand aan de eerste les vragen wij je om je 30 minuten voor de start zich te mel-
den in het clubhuis, bij de daarop volgende lessen word je een kwartier voor aanvang 
verwacht op de drivingrange. Onze golfprofessionals zullen jullie daar opvangen en 
starten met de les. Wij adviseren iedereen om voorafgaand aan de les zelf 15 minuten 
in te slaan op de drivingrange, zodat je lekker warm geslagen bent en de pro’s direct 
inhoudelijk kunnen beginnen met de les. Verdere informatie en afstemming hierover zal 
gaan via de professionals.

Betaling
Voorafgaand aan elke cursus ontvang je na het invullen van het inschrijfformulier een 
factuur vanuit de Golfacademy of je kunt voorafgaand aan de eerste les de betaling via 
PIN betalen in de shop. Wanneer je individuele lessen boekt dan maak je met de pro 
afspraken over de manier van betalen.
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Het theorie-examen bestaat uit 30 schriftelijke 
vragen: 10 vragen over de gedragsregels 
(etiquette), 19 over golfregels en 1 
Stablefordvraag (telling). Tijdens het examen 
mag je het regelboekje niet gebruiken. Via 
de website van de NGF kan je eindeloos 
regelexamens oefenen.

Een voorbeeld, dit ga je allemaal nog leren voor je theorie-examen:
Mocht je een scorekaart inleveren met 23 
stablefordpunten dan heb je na inleveren 
direct een HCP van 49 aangezien de score 
van 23 stablefordpunten 5 punten meer is 
dan je daadwerkelijk moest halen, deze 5 
punten zullen dan direct van je HCP 54 wor-
den afgehaald.

Wanneer het lang genoeg licht is lopen we na 
het theorie-examen direct met alle examen-
kandidaten die geslaagd zijn een praktijkron-
de. In de wintermaanden is dat gezien de 
vroege duisternis niet mogelijk. Daarom advi-

seren wij iedereen die in de wintermaanden 
geslaagd is om zo snel mogelijk een ronde 
te spelen op de Solviteers Par-3-baan met 
iemand die al in het bezit is van minimaal HCP 
54. Deze persoon is namelijk je marker. 

Na afloop van deze ronde, wanneer je ten 
minste 18 stablefordpunten hebt gehaald, 
lever je de kaart in bij het secretariaat. Zij zul-
len de kaart dan invoeren en bewerken zodat 
alles goed wordt ingevoerd in het systeem en 
doorgegeven wordt aan de Nederlandse Golf 
Federatie.

Zodra je het niveau van handicap 54 (of be-
ter) een keer hebt gespeeld krijg je je eerste 
handicap. En het leuke is dat je vanaf nu je 
spelniveau kunt bijhouden; elke keer als je een 
score registreert door een qualifying ronde te 
spelen van 9 of 18 holes wordt je handicap 
bijgewerkt.

Mocht je nog niet iemand gevonden hebben 
die als marker met je mee kan lopen, kom dan 
even langs op het secretariaat, dan kunnen 
wij in overleg kijken wie we er eventueel een 
rondje mee kan lopen.

Alle deelnemers aan Golfstart Stap 2 zullen het theorie-examen afleggen en wij 
hopen natuurlijk dat iedereen hiervoor zal slagen. Als je het theorie-examen, 
welke schriftelijk zal worden afgenomen, hebt gehaald is het mogelijk om een 
praktijkexamen te doen op de Solviteers Par-3-baan. Degene die het theorie-
examen onverhoopt nog net niet haalt kan het op een later moment nogmaals 
proberen. In overleg zullen we dan op korte termijn een nieuwe datum 
afspreken voor een herkansing.

Om het praktijkexamen te halen moet je minimaal 18 stablefordpunten 
halen over 9 holes. Als dit wordt behaald dan heb je een officiële 
Handicap (HCP) van minimaal 54, bij 19 punten of meer dan zal direct 
de scorekaart ingevoerd worden en de HCP aangepast worden naar 
het behaalde aantal stablefordpunten.

TheorieTheorie-examen

PraktijkPraktijkexamen
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Verbonden blijven aan de Gelpenberg kan op verschillende manieren. 
• Handicap registratie lid (geen speelrecht, 

alleen registratie)
• Par-3 lidmaatschap (onbeperkt spelen 

op de oefenfaciliteiten en de Solviteers 
Par-3-baan)

• Par-3 Plus lidmaatschap (als Par-3 lid-
maatschap plus 5x 18 holes spelen in de 
grote baan)

• Regulier lidmaatschap (onbeperkt speel-
recht op beide banen en de oefenfacili-
teiten)

• Bedrijfslidmaatschap (als regulier lid-
maatschap plus deelname aan Business 
Cup-competitie en diverse exposure-ui-
tingen op de club en in het clubblad)

Na het theorie-examen zullen we de verschil-
lende opties verder toelichten en geslaagde 
kandidaten vragen naar welke optie hun 
voorkeur gaat. Voor elke optie hebben we 
voor starters een mooie laagdrempelige aan-
bieding. 

De meeste starters kiezen na het behalen van 
hun HCP meteen voor een Par-3- of regulier 
lidmaatschap om zo gedurende het jaar ver-
der te oefenen en in het nieuwe seizoen klaar 
te zijn voor het spelen van de grote baan en/
of Par-3-baan.

 

Nadat je het praktijkexamen hebt behaald ga je een keuze maken op welke 
manier je verbonden wilt blijven aan de club en/of golfsport. Dit aangezien de 
drie maanden die bij het pakket horen van stap 2 voor het gebruik van de Par-
3-baan bijna zijn verstreken. 

LidmaatLidmaatschappen
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Handig om te weten bij het online starttijden reserveren                                                                                              
• Wij werken met starttijden voor flights met maximaal 3 spelers. Via onze website kun je tot 

10 dagen van tevoren reserveren. 
• Wil je reserveren voor een  4-bal of verder in de toekomst dan 10 dagen dan kun je contact 

opnemen met het secretariaat via 0591-371929 of een mail sturen naar secretariaat@dgc-
degelpenberg.nl                                                                                                      

• Een 4-bal wordt alleen toegelaten vanaf 13:00 uur.     
• Een 4-ball is toegestaan mits de maximale gezamenlijke handicap onder de 90.0 is. Na 

14:00 uur is het ook toegestaan om met een hogere HCP te starten.                                                                                                     

Starttijden boeken kan op verschillende manieren:

Leden van de club kunnen heel 
gemakkelijk op diverse manieren 
een starttijd boeken voor zowel 
de grote baan als de Solviteers 
Par-3-baan. Je hebt hiervoor 
je lidcode en wachtwoord 
nodig, na het verwerken van je 
aanmelding ontvang je deze van het 
secretariaat.

Boeken van Boeken van 
Starttijden

Handleiding  Handleiding  
Starttijden boeken

Via de app van Egolf4U voor Android toestellen
• Ga naar https://m.eg4u.nl/ als je nog niet bent ingelogd.
• Klik rechtsboven op het 'meer' icoon of de drie stipjes en selecteer Toevoegen aan startscherm.
• Voer een naam in voor deze snelkoppeling en klik op Voeg toe.
• Klik op het zojuist aangemaakte icoon.
• Selecteer “Gelpenberg” uit de lijst.
• Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in die je van de club heeft gekregen.
• Klik op Inloggen.

Via de app van Egolf4U voor IOS – Apple toestellen
• Open Safari en ga naar https://m.eg4u.nl/ 
• Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in die je van de club hebt gekregen.
• Klik op Inloggen.
• Klik op het 'delen' icoon onderaan in het midden van het scherm. 
• Klik op de knop met de + > Zet op beginscherm / Add tot Home Screen.
• Voer een naam in voor deze snelkoppeling en klik op Voeg toe.
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Zowel bij IOS-Apple toestellen als bij Android toestellen geldt na het installeren  
van de app en het inloggen de volgende werkwijze:
• Open het menu (linksboven).
• Kies voor “starttijden”.
• Kies voor “reserveren”.
• Kies de datum (rechtsboven) en klik vervolgens op de datum van vandaag, dan opent de 

kalender. Selecteer de datum en klik op “instellen”.
• Kies het aantal holes. Ook op de Solviteers Par-3-baan kun je 18 holes boeken, je krijgt dan 

automatisch een tweede starttijd, een uur na aanvang van de eerste, je loopt dan dus twee 
rondjes achter elkaar.

• Klik op het vergrootglas, de beschikbare starttijden worden nu getoond.
• Voeg eventuele flightgenoten toe.
• Klik op reservering opslaan en bevestig (in het geval van 18 holes) het aantal te spelen 

holes.
• Je ontvangt een bevestiging van je reservering. Mocht je twijfelen of het allemaal goed is 

gegaan mag je uiteraard altijd navraag doen op het secretariaat.

Via de website van de Gelpenberg
• Ga naar de website en klik in de menubalk op STARTTIJDEN BOEKEN
• Klik op het kalendertje onder de tekst in de bovenste balk.
• Kies de gewenste datum
• Kies het aantal holes dat je wilt gaan spelen.
• Kies de gewenste tijd.
• Log in als lid met je inlognaam en wachtwoord.
• Eventueel mede flightgenoten invoeren (leden kun je zoeken op achternaam en gastspe-

ler(s) kun je toevoegen door te klikken op onbekend).
• Reservering inboeken.
• Bevestig nogmaals het aantal holes dat je gaat spelen. Deze optie geldt alleen bij het boe-

ken van 18 holes niet bij 9.
• Alle flightgenoten ontvangen een bevestiging per mail. Je reservering is geslaagd.
• Op de dag van de reservering zelf bent u verplicht zich aan te melden via de computer in de 

hal van het clubhuis (in het kader van het corona-protocol is dit tijdelijk niet van toepassing).

Via de computer in de hal kun je alleen 
op de dag zelf en maximaal 4 uur voor 
aanvang een starttijd boeken.
• Aanmelden; met gebruikersnaam lidcode 

(VRIE1) en geboortedatum (bv. 010190).
• Klik links op de G (onder home) om je 

starttijd te boeken.
• Kies of je 9 of 18 holes gaat spelen.
• Klik op de starttijd die nog beschikbaar is 

(groene vakjes).
• Klik op reservering inboeken.
• Bevestig aantal holes.
• Reservering geslaagd.
• Je ontvangt een sticker (desgewenst).
• Sluit je account af, druk op het slotje.

Algemene informatie boeken starttijden clubleden:
• Je kunt je maximaal aanmelden voor 1 flight per dag.
• Wil je een tweede rondje lopen of na een baanles nog een starttijd boeken op dezelfde dag 

dan kan dit natuurlijk via het secretariaat.
• Wanneer je een starttijd wilt veranderen moet je eerst de oude starttijd verwijderen. Dit kun 

je doen door te klikken op de oude starttijd en deze daarna te annuleren.
• Via de website kun je maximaal 10 dagen van tevoren een starttijd reserveren.
• Wanneer je een starttijd hebt gereserveerd via de website moet je bij aanwezigheid in het 

clubhuis via de zuil aangeven dat je daadwerkelijk aanwezig bent. Dit doe je door in te log-
gen op de computer in de hal en te klikken op mijn reserveringen via de button G (onder 
home). Daarna is pas je starttijd definitief (niet van toepassing in corona-tijd).

• Je dient 10 minuten voor de gereserveerde starttijd op de tee aanwezig te zijn zodat je tijdig 
kunt afslaan.

• Mocht je niet kunnen komen dan vragen we je de geboekte starttijd te annuleren zodat een 
ander hier weer gebruik van kan maken. No shows worden bijgehouden.
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Drivingrange
Onze drivingrange beschikt over 12 afslagplekken. Leden en deelnemers aan 
het Golfstart programma kunnen onbeperkt gebruik maken van deze faciliteit 
en daarnaast onbeperkt gebruik maken van de ballenautomaat.  

LET OP: Drivingrange ballen zijn alleen te gebruiken op de drivingran-
ge, puttinggreen en chippinggreen en mogen niet gebruikt worden op 
de baan. 

In de wintermaanden is de drivingrange verlicht tot 21:30 uur zodat iedereen 
kan blijven oefenen en trainen.

Let op: de drivingrange is van maandag t/m vrijdag gesloten tussen 08:00 
en 09:00 uur en zaterdag tussen 15:00 en 16:00 uur i.v.m. ballenrapen. Met 
uitzondering van feestdagen.

Zodra men ballen gaat rapen op de drivingrange met de daarvoor bestemde 
ballenraper zal de deur van de ballenmachine gesloten zijn en is het streng 
verboden om ballen te slaan. Zodra de deur van het ballenhok weer open 
staat kunt u weer ballen tappen en gaan slaan.

Op de Gelpenberg kunnen alle leden en deelnemers aan het Golfstart 
programma gebruik maken van alle oefenfaciliteiten: de afslagplaats en de 
greens om te putten of chippen. Het gebruik van ballen op de afslagplaats 
(drivingrange) is inbegrepen bij je lespakket, met één druk op de knop krijg je 
ongeveer 15 tot 20 drivingrangeballen en kun je letterlijk aan de slag.

OefenOefenfaciliteiten
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Chippinggreen
De chippinggreen vind je direct naast de drivingrange. Let bij de 
chippinggreen goed op de veiligheid van jezelf en de medege-
bruikers. Wij adviseren om de chippinggreen te gebruiken met 
maximaal 3 of 4 personen tegelijk. Als je de ballen nadat je hebt 
geslagen wilt ophalen let dan goed op en stem dit af met de me-
degebruikers. Mocht je op de chippinggreen pitchmarks (inslag 
van de bal op de green) slaan dan vragen wij je deze vriendelijk 
te repareren. Dit om de green zo goed mogelijk te houden.
Je kunt in de golfshop terecht voor leuke pitchforks om de pitch-
marks te repareren; een onmisbare tool in iedere golftas!

Schoonmaakruimte
Buiten achter het clubhuis hebben we schoonmaakruimte 
waar leden en gasten gebruik van kunnen maken om de 
golftrolley, golfschoenen etc. schoon te maken. De ruimte 
heeft de beschikking over 2 hogedruk luchtspuiten, een 
watertappunt en een aantal borstels. Wij vragen iedereen 
om de ruimte na gebruik weer schoon achter te laten.

Puttinggreen
Op de club beschikken we over twee puttinggreens. Een grote 
puttinggreen direct naast de drivingrange en een kleine voor het 
clubhuis bij het terras. Beide puttinggreens zijn toegankelijk met 
zowel drivingrangeballen als eigen meegebrachte golfballen. 
Let er wel op dat je op en rondom de puttinggreen alleen mag 
putten. Chippen/pitchen op de puttinggreen is niet toegestaan. 
Dit om de kwaliteit van beide putttinggreens te bewaken. In de 
wintermaanden is de puttinggreen verlicht tot 21:30 uur zodat 
iedereen kan blijven oefenen en trainen.
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Mocht je voorafgaand of na afloop van je les en/of oefenronde een hapje willen eten of een drankje willen 
nuttigen in onze Brasserie dan ben je meer dan welkom. Je kunt altijd voor reserveren rechtstreeks bij onze 
Brasserie, 0591-371784 of even binnenlopen en vragen wat de mogelijkheden zijn. Het personeel van de 
Brasserie zal er alles aan doen om het je zo aangenaam mogelijk te maken. In het clubhuis verzoeken wij 
om schone schoenen te dragen en vragen we je je pet of hoed af te zetten, dat staat wel zo gezellig.

Brasserie Brasserie & Clubhuis
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Heleen Kamphuis
M. 06 558 554 25
info@golfdiva.nl
www.golfdiva.nl
www.golfdandy.nl

GolfGolfshop
Welkom bij DIVAS & DANDIES, de golfshop 
van DGC De Gelpenberg. Voor beginnende 
en ervaren golfers staan wij klaar met sportieve 
en comfortabele golfmode. Hoe prettiger jij 
je voelt, hoe beter dat is voor jouw golfspel. 
Zowel dames als heren kunnen bij ons terecht 
voor de mooiste kledingmerken, zoals o.a. 
Calvin Klein, Tail, Daily Sports, Callaway, Alber-
to en Under Armour. Naast kleding hebben wij 
ook een grote collectie golfschoenen, want als 
je zoveel kilometers moet lopen is een goede 
stabiele schoen een must voor elke golfer! 

Naast trendy fashion verkopen wij golftassen, 
trolleys en natuurlijk “de eerste golfbehoeften” 

zoals golfballen, tees en handschoenen. Heel 
veel handschoenen : leder, allweather, winter, 
rain. En zoek je een golfcadeautje? Kom lekker 
shoppen in onze gezellige winkel waar je ook 
altijd welkom bent voor een praatje aan onze 
stamtafel. Persoonlijk en professioneel advies, 
dat vinden wij belangrijk! En mocht je alvast 
inspiratie willen opdoen, kijk dan ook eens 
in onze webshop GOLFDIVA.nl en 
 GOLFDANDY.nl 

Our mission is to create the best golfer in you!

Golfshop DIVAS & DANDIES
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We hebben een prachtige qualifying 
9 holes Par-3-baan, gesponsord 
door onze partner Solviteers.

Solviteers Solviteers 
Par-3-baan

Hier kun je je prille golfvaardigheden in de 
praktijk brengen en verder ontwikkelen. Het is 
leuk om na je eerste lessen de golfslagen te 
oefenen op de 9 holes par-3-baan. Met negen 
holes ben je gemiddeld na een uurtje klaar. 
Ook is het spelen op de par-3-baan goed voor 
het verbeteren van je korte spel, dit geldt ook 
voor de gevorderde golfer.

Op onze par-3-baan kan de afstand van de 
afslag (tee) tot aan de vlag (green) variëren tus-
sen de 54 en 135 meter. Qua speelwijze en 
spelregels is spelen op een par-3-baan gelijk 
aan het golfspel op de grote golfbaan waar je 
je HCP 54 voor nodig hebt. 

Wij hebben deze par-3-baan aangelegd als 
opstap maar ook als afstap. Golfers die de 
grote baan, vanwege leeftijd of gezondheid, 
steeds lastiger vinden om vol te houden, kun-
nen op deze kortere baan toch zo lang moge-
lijk van hun geliefde sport blijven genieten. We 
zien ook dat golfers die vanwege blessures 
een tijd uit de running zijn geweest voor de 
par-3-baan kiezen om te revalideren en het 
spel weer op te pakken.
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Hier een aantal tips voor leden die net 
beginnen op de grote baan: 
• Kies een rustig tijdstip om te oefenen/spelen 

op de grote baan; op het secretariaat of in 
de shop kunnen ze informatie geven over 
rustige momenten.

• Spelen op de grote baan mag in een 2 of 
3-ball tot 14:00 uur met een maximale play-
ing HCP van 90, na 14:00 uur is het ook 
mogelijk om met een hogere gezamenlijke 
playing HCP te spelen. In overleg met het 
secretariaat kan hiervan afgeweken worden.

Champion’s Champion’s 
Course 18 holes 

De baan is gelegen op zandgrond en daardoor het gehele jaar goed 
bespeelbaar. De eerste 9 holes zijn in 1972 naar een ontwerp van Frank Pennink 
aangelegd in een golvend landschap van bos, heide en een zandverstuiving. 
In 1992 werd de uitbreiding naar 18 holes gerealiseerd naar een ontwerp 
van Donald Steel. In 2011 werd onder regie van Frank Pont een belangrijke 
baanrenovatie voltooid, waardoor de baan landschappelijk en speltechnisch 
naar een hoger plan is gebracht. Goed course-management wordt beloond op 
De Gelpenberg en de grootste natuurlijke bunker van Nederland op hole 18 (de 
zandverstuiving), maakt van de ronde golf een unieke beleving.

Spelen en oefenen op de grote baan
Als je op de grote baan gaat spelen (toegan-
kelijk met minimaal HCP 54), zul je merken 
dat dit enorm inspannend kan zijn; de afstan-
den zijn immers veel groter. In de grote baan 
word je omringd door golfers met (veel) meer 
ervaring en dat kan intimiderend zijn.

Sinds 2012 is het mogelijk om van verschil-
lende kleuren tees qualifying rondes te spelen. 
Sindsdien mogen mannen en vrouwen bij-
voorbeeld qualifying ronden van de gele tees 
spelen. Alle spelers mogen ook spelen van 
de rode tees (de afslagplaatsen waar de rode 
teemarkers staan). De vrije keuze blijft bestaan, 
maar voor het merendeel van de ronden geeft 
de NGF een advies dat is samengevat op een 
poster (zie volgende pagina). 
Het advies om van de tee te spelen die het 
beste bij je past, komt voort uit onderzoek. Die 
onderzoeken geven aan dat spelers die van de 
juiste kleur tee spelen meer spelplezier hebben 
en snelheid in hun spel houden. Een speler 
die op een par 4 de green in twee slagen kan 
bereiken, beleeft meer plezier aan golf dan een 
speler voor wie de green minstens drie slagen 
weg is.

Het advies gebaseerd op hoe ver men kan 
slaan:
• Tot 125 meter – oranje tees  (HCP 36-54)
• Tussen de 125 en 160 meter – rode tees  

(HCP 30-36)
• Tussen de 160 en 190 meter – blauwe tees  

(HCP 20-30)
• Tussen de 190 en 225 meter – gele tees  

(HCP 5-20)
• Verder dan 225 meter – witte tees  

(HCP 0-5)

• Voor een optimale doorstroming is het nodig 
dat golfers niet te langzaam en niet te snel 
spelen. De streeftijd voor het spelen van 9 
holes op de grote baan is circa 2 uur. 

• Richtlijn hiervoor is dat golfers ervoor zorgen 
dat ze goed aansluiting houden met de 
golfers (flight) die voor ze spelen en geen 
gat laten ontstaan. Als beginner zal dit best 
moeilijk zijn. Maar gelukkig ben je aan het 
oefenen; pak de bal gewoon op als je wat 
langzaam gaat en speel verder op de green 
of op de volgende hole.

•  Waarschijnlijk zijn 9 holes te veel om als be-
ginner te spelen; 4 holes zijn vaak intensief 
genoeg. Op de Gelpenberg kom je na het 
spelen van 4 holes weer uit bij het clubhuis 
waardoor je makkelijk kunt uitstappen.

• Speel als beginner vanaf de oranje afslag-
plaats (tees). De oranje tees zijn aangegeven 
met oranje bollen. 

Teekeuze
Er zijn nog veel golfers die het idee hebben dat 
er verschillende tees bestaan voor mannen 
en vrouwen. Bijvoorbeeld dat je als man niet 
van rood mag afslaan. Dit is een misverstand: 
iedereen kan van elke tee spelen. En wat 
dichter bij de hole starten levert vaak meer 
spelplezier op.
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Bij slecht weer kan de hoofdgreenkeeper besluiten de baan te sluiten. Op 
de homepage van onze website vind je de baanstatus. Door er op te klikken 
komt er nog meer informatie over de baanstatus tevoorschijn. Je kunt daar dan 
lezen of de baan open is en of er handicarts of scooters de baan in mogen. 
Ook lees je hier of er greens of wintergreens zijn die dag. Iedere dag past de 
hoofdgreenkeeper de baanstatus aan rond 8.30 uur.

BaanBaanstatus

Winterseizoen
Tijdens het winterseizoen zullen de gele en 
rode tees niet gebruikt worden. Dit om ze weer 
in optimale conditie te krijgen voor het nieuwe 
seizoen. Leden en gasten kunnen tijdens de 
wintermaanden gebruik maken van de blauwe 
en/of oranje tees. De witte tees zijn aan de 
single handicappers toevertrouwd.

Bij nachtvorst/opdooi zullen ook de normale 
greens gesloten worden en zullen de “winter-
greens” in gebruik worden genomen. De win-
tergreens zijn voorzien van grotere cups en te 
herkennen aan de blauwe cirkels. Let ook hier 
op dat je de wintergreens met de kar ontwijkt.
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Met "etiquette" worden de gedragsregels in golf bedoeld. Respect voor de 
baan, de spelers en het spel staan hierbij centraal. Simpel gezegd omvat de 
etiquette een serie richtlijnen die ervoor zorgt dat iedereen veilig, plezierig en 
eerlijk kan spelen.

EtiquetteEtiquette
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Golf kent het handicapsysteem waardoor spelers van verschillende 
speelsterktes tegen elkaar kunnen spelen met gelijke winkansen. Een 
handicap krijg je door qualifying ronden te spelen. Het aantal stablefordpunten 
dat je in zo'n ronde scoort, bepaalt of je handicap zakt, stijgt of gelijk blijft.

Golf Golf Handicap

Per 1 januari 2021 is het zover en zal ook in 
Nederland het Wereld Handicap Systeem het 
EGA Handicap Systeem vervangen. Met de 
introductie van het WHS zijn alle golfregelsys-
temen in de hele wereld gelijk: de Rules of 
Golf, de Amateur Status, de Equipment Rules 
en het World Handicap System. Een handi-
cap, bijvoorbeeld 18, vertegenwoordigt dan 
over de gehele wereld dezelfde speelsterkte. 
En omgekeerd kan een speler overal in de 
wereld spelen vanaf zijn WHS-handicap.

Algemene berekening van je handicap in 
het WHS
Een WHS-handicap geeft weer welke score 
een speler kan halen als hij goed speelt onder 
standaardomstandigheden. Maar een speler 
speelt niet altijd goed. Iedere baan is anders. 
Iedere dag is anders. Het WHS houdt rekening 
met deze verschillen.

Je score
Het fundament van het WHS is je score. 
Deze geeft aan hoe goed je hebt gespeeld in 
verhouding tot de moeilijkheidsgraad van de 
omstandigheden. De Course en Slope Rating 
zijn een maat voor de moeilijkheidsgraad van 
de baan onder standaardomstandigheden. 
De Playing Conditions zijn een maat voor de 
omstandigheden van de dag zoals het weer, 
de hoogte van de rough of de pinposities. 
Deze Playing Conditions worden in het WHS 
aan het eind van iedere dag berekend uit alle 
ingeleverde qualifying scores (vergelijk de 
huidige CBA).

Het WHS gebruikt voor de berekening van 
een handicap niet het aantal stablefordpun-
ten, maar het aantal slagen, gemaximeerd op 
score per hole van Net Double Bogey (Par + 
2 + aantal handicapslagen dat je meekrijgt op 
een hole).

De beste 8 van de laatste 20
Je scores worden bijgehouden in het handi-
capadministratiesysteem. Dit verandert niet. 
Maar je nieuwe handicap is niet meer geba-
seerd op je laatste handicap, maar op het 

gemiddelde van de beste 8 van je laatste 20 
scores. Je slechtste scores tellen niet mee en 
je WHS-handicap geeft dus weer hoe goed 
je hebt gespeeld op je betere dagen. Ook in 
dit systeem geldt, hoe meer scores je inlevert, 
des te beter je handicap overeenkomt met je 
werkelijke speelsterkte.

Goede dagen en slechte dagen
Iedere speler kan een slechte dag hebben 
of zelfs een periode niet in vorm zijn. Dat is 
van tijdelijke aard. Daarom kijkt het WHS niet 
alleen naar je meest recente beste scores, 
het kijkt ook naar je laagste handicap in de 
afgelopen 12 maanden: de Low Handicap 
Index. Heb je een slechte dag, dan zorgen 
de Soft Cap en de Hard Cap mechanismen 
ervoor dat je handicap niet te snel omhoog 
kan gaan.

Erg goede dagen
Vooral beginners en jeugd kunnen soms met 
grote sprongen vooruitgaan in een korte peri-
ode. En soms heb je gewoon een uitzonderlijk 
goede dag en haal je een score van 7 of meer 
slagen onder je handicap. Het systeem past 
dan een extra verlaging van je handicap toe.

Maatwerk
Het handicapcalculatiesysteem kan niet altijd 
een significante verandering in de speelsterkte 
van een speler opmerken. Dan is maatwerk 
nodig. De Handicap Commissie kan met een 
Jaarlijkse of Tussentijdse Review de handicap 
aanpassen aan de werkelijke speelsterkte van 
een speler.

Wat is een handicap?
Een handicap is je speelsterkte. Hoe lager 
de handicap (0 t/m 54), hoe beter de spelers 
of speelster is. Een handicap van 10 houdt 
simpel gezegd in dat een speler een ronde 
van 18 holes in gemiddeld 10 slagen boven 
par (het aantal slagen waarin je de holes moet 
voltooien) speelt. Het handicapsysteem in golf 
is uniek en maakt het mogelijk dat spelers van 
verschillende speelsterkte met gelijke winst-
kansen tegen elkaar kunnen spelen.

Wat is handicap 54?
Handicap 54 is een vervanging voor het GVB 
(het golfvaardigheidsbewijs). Het is een be-
langrijke stap, want het is het instapniveau 
waarmee je op bijna alle golfbanen in Neder-
land mag spelen. Handicap 54 haal je gemid-
deld na stap 1-2 en ongeveer 30 uur oefenen. 
Getalenteerde golfers doen het soms sneller, 
en veel golfers iets langzamer …

Om handicap 54 te kunnen halen moet je 
eerst je golfbaanpermissie halen (stap 2) en 
slagen voor het golfregelexamen. Om je te hel-
pen bij het ‘leren’ van de golfregels is er op de 
Gelpenberg regelmatig een theorieavond, waar 
we o.a. de volgende vragen beantwoorden: 
• Waarom zijn er golfregels?
• Wanneer moet je ze toepassen?
• Hoe doe je dat precies?
• Welke etiquetteregels zijn er?
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ClubClubactiviteiten
Inschrijven voor een Wedstrijd 
georganiseerd door de 
WedstrijdCommissie
Met uitzondering van inloopwedstrijden, dien 
je je vooraf in te schrijven voor deelname 
aan de clubwedstrijden. De wedstrijdcom-
missie (WeCo) is o.a. belast met het orga-
niseren en leiden van clubwedstrijden voor 
zo ver deze niet zijn toegewezen aan andere 
commissies. Inschrijven is alleen mogelijk via 
de website. Je gaat naar de website en logt 
in. Je komt dan op je persoonlijke pagina. 
Je ziet daar wedstrijden staan en klik daar-
op.  Kies de wedstrijd waaraan je mee wilt 

doen en klik op inschrijven. Meestal 24 uur 
voor de wedstrijd kun je hier ook de startlijst 
terug vinden.

Inschrijfgeld voor wedstrijden
Voor deelname aan wedstrijden bedraagt 
het inschrijfgeld over 18 holes meestal 
€ 3,00.
Soms wordt een hoger inschrijfbedrag 
gevraagd omdat de wedstrijd verbonden 
is aan een goed doel of iets extra’s heeft. 
Mocht dit het geval zijn zal dit altijd vooraf 
aangegeven worden.

NGF Competitie
Elk jaar spelen ongeveer 100 tot 125 leden 
mee in de NGF competitie in april en mei, 
opgeven voor de competitie kan meestal in 
september en oktober en wordt gecoördi-
neerd door de Technische Commissie (TC).

Inloopwedstrijden
Gedurende de week zijn er allerlei inloopac-
tiviteiten voor leden van de club waar je aan 
kunt deelnemen. Hieronder een overzicht 
van de verschillende inloopmomenten waar-
voor je je moet inschrijven via Egolf4U.

Zomermaanden
• Maandagochtend, seniorenochtend Heren – Dames (keuze uit 9 of 18 holes) vanaf 08:00 uur
• Dinsdagochtend, damesochtend Dames ( keuze uit 9 of 18 holes) vanaf 09:30 uur
• Woensdagavond, clubavond (9 holes) vanaf 18:30 uur
• Woensdagavond, Par 3 challenge (9 holes) vanaf 18:30 uur
• Donderdagmiddag, herenmiddag  (18 holes) vanaf 12:00 uur
• Donderdagavond, herenavond (9 holes) vanaf 16:30 uur

Wintermaanden
• Maandagochtend, seniorenochtend Heren – Dames 9 of 18 holes vanaf 08:30 uur
• Dinsdagochtend, damesochtend Dames 9 of 18 holes vanaf 09:30 uur
• Donderdagmiddag, herenmiddag ( 9-holes) vanaf 12:00 uur

N.B. In het kader van het corona-protocol moeten ook deelnemers van Inloopactiviteiten zich van 
te voren aanmelden
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In de zomermaanden organiseert de Par-3-commissie elke woensdagavond 
vanaf 18:30 uur leuke laagdrempelige kennismakingswedstrijden op de 
Solviteers Par-3-baan en in de wintermaanden vinden deze activiteiten plaats 
op de zaterdagmiddag op de grote baan. Iedereen met een actieve HCP van 
36 en hoger en deelnemers van Golfstart (zowel stap 1 als 2) kan aan deze 
activiteit deelnemen. 

Par-3-Challenge  Par-3-Challenge  
& Rabbits wedstrijden

Het doel van deze activiteiten is om op een 
laagdrempelige manier het golfspel te leren 
spelen en spelenderwijs de theorie te leren 
en waar nodig toe te passen. Tot slot maak je 
natuurlijk op een leuke manier kennis met de 
grote baan en andere leden van de golfclub. 
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Overige Overige informatie
Reserveren Solviteers Par-3-baan
Wanneer je alleen of met iemand anders een 
rondje wilt spelen op de Par-3-baan dan moet 
je een starttijd reserveren. Leden kunnen via 
het systeem van Egolf4U of de website van de 
Gelpenberg een starttijd boeken. Deelnemers 
aan het programma Golfstart hebben nog 
geen inloggegevens en kunnen telefonisch 
of via de mail een starttijd reserveren bij het 
secretariaat.

Mocht je alleen willen oefenen op de dri-
vingrange dan hoef je niet te reserveren en/of 
te bellen met het secretariaat.

Materiaal
Gedurende het Golfstart programma (stap 1 
en stap 2) kun je onbeperkt gebruik maken 
van leenmateriaal. Er staan leentasjes bene-
den in de lockerruimte, voor meer info vraag 
even aan de pro’s of bij de shop. (zie ook 
“openingstijden”). Wanneer je buiten ope-
ningstijden materiaal wilt gebruiken kun je even 
contact opnemen met het secretariaat. Dan 
kunnen we iets voor je klaarzetten. Na afloop 
verzoeken wij iedereen om het gebruikte mate-
riaal weer netjes terug te zetten naast de shop 
(of op de afgesproken plaats).

Gedurende de twee resp. 3 cursusmaanden 
kun je kosteloos gebruik maken van materialen 
om zelfstandig te oefenen. Tijdens de lessen 
zorgen de pro’s voor materiaal. Voorafgaand 
aan de eerste les zullen onze golfprofessio-
nals je laten zien waar je alles kunt vinden. 
Na afloop vragen wij je om de gebruikte ma-
terialen zelf even schoon te maken met een 
schoonmaakdoekje dat ligt op de plek bij de 
materialen.

Secretariaat / shop
Het secretariaat is op werkdagen geopend 
van 09.00 tot 15:00 uur en is te bereiken op 
telefoonnummer 0591-371929 of via de mail 
secretariaat@dgcdegelpenberg.nl. De shop 
is daarnaast ook geopend in het weekend 
tussen 09:00 en 15:00 uur (met uitzondering 
van de stille wintermaanden) en te bereiken via 
hetzelfde telefoonnummer. 

Kleding
Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn advi-
seren wij jullie om sportieve kleding te dragen 
met daaronder sportschoenen. Bij warm weer 
zou een pet of cap geen overbodige luxe zijn 
als  bescherming tegen de zon. Let op: op de 
grote baan is het verplicht om golfschoenen 

te dragen.
Privacy
Door deel te nemen aan Golfstart of door lid te 
worden, ga je akkoord met onze privacyverkla-
ring, deze vind je op onze website. 

Protocol inzake Corona
Als vereniging conformeren wij ons aan het 
clubprotocol om de verspreiding van het coro-
na-virus te voorkomen. Het protocol vind je op 
de website. Volg ten alle tijden de aanwijzingen 
op de posters in en om het clubhuis en die 
van de medewerkers en professionals op.

Website
Alle informatie over de club kun je terugvinden 
op onze website, www.dgcdegelpenberg.nl 

Clubblad
Gedurende het jaar verschijnt er elk kwartaal 
een clubblad. Alle leden zullen dit clubblad 
thuis gestuurd krijgen. Daarnaast zijn alle club-
bladen ook digitaal te lezen achter de ledenlo-
gin op de website.

Jaarstickers/ NGF-pas
Jaarlijks ontvangen de leden in het voorjaar 
hun nieuwe jaarsticker voor op de bagtag.  
Daarnaast heeft ieder lid via de App van 
Egolf4U direct toegang tot de NGF-pas, vanaf 
2021 zal de NGF pas alleen nog maar digitaal 
te bekijken zijn. Op deze NGF-pas staan je 
lidmaatschapscode, je NGF-nummer en de 
hoogte van je handicap, deze is altijd actueel. 
Deze pas moet je kunnen tonen wanneer je op 
een andere baan wilt spelen.

Website – Golfjournaal
Verslagen van gespeelde wedstrijden, me-
dedelingen van het bestuur en actuele zaken 
worden gepubliceerd op de website van de 
vereniging of via e-mail verspreid. Het is daar-
om van belang dat je e-mailadres bij de club 
bekend is. Omdat je als clublid ingeschreven 
bent bij de NGF ontvang je 10 maal per jaar 
het magazine van de NGF, het “Golfjournaal”. 
Er wordt per postadres één exemplaar verzon-
den. Inloggen op de website van de vereniging 
kan met uw lidcode + wachtwoord via www.
dgcdegelpenberg.nl 

Algemene Leden Vergaderingen
Leden worden tweemaal per jaar uitgenodigd 
voor het bijwonen van de Algemene Leden 
Vergadering (ALV).

Lidmaatschapscode
Alle leden van de vereniging hebben een lid-
maatschapscode. Ben je een nieuw lid dan 
krijg je vanuit het secretariaat deze code. Over 
het algemeen bestaat de lidmaatschapscode 
uit de eerste vier letters van de achternaam en 
een nummer.

De lidmaatschapscode wordt gebruikt bij alle 
administratieve handelingen binnen de club en 
het verdient aanbeveling deze in correspon-
dentie met de club altijd te vermelden. Ook 
heeft u deze code nodig voor het reserveren 
van een starttijd.

Kleedkamers / douches
Beneden het clubhuis hebben we voor zowel 
de dames als de heren een kleedkamer be-
schikbaar die voorzien is van privé douches 
en toiletten. Daarnaast kunnen leden en gas-
ten gebruik maken van de handdoeken die 
er liggen. Na gebruik graag de handdoeken 
deponeren in de wasmand zodat we ze weer 
kunnen meegeven aan de wasserette. De 
kleedkamers zijn geopend op het moment dat 
ook het clubhuis geopend is. 

Lockers
Beneden hebben we een grote lockerruimte 
waar je een locker kunt huren om je spullen 
te kunnen opbergen. Er zijn lockers van 60 x 
60 cm en van  80 x 80 cm. De jaartarieven 
zijn resp. € 69,- en € 95,-. Mocht je hiervan 
gebruik willen maken kun je contact opnemen 
met het secretariaat.

Trolley parkeerplaats
Zowel aan de voor als achterzijde van het 
clubhuis hebben we plekken gereserveerd 
waar trolleys geparkeerd kunnen worden. 
Om alles een beetje netjes te houden en de 
doorgang niet te versperren voor de handicart 
vragen wij iedereen om deze ruimtes te gebrui-
ken. Mochten beide plekken nou helemaal vol 
staan verzoeken we iedereen om de trolleys 
niet midden in het gangpad te plaatsen.
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De afgelopen periode heeft onze golfclub deelgenomen aan het NGF 
programma ‘committed to green’: een programma dat ontwikkeld is om 
golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met duurzaam 
golfbaanbeheer. Specifieke aandacht wordt gegeven aan natuur en milieu.

BioBiodiversiteit

Duurzaam terreinbeheer van golfbanen
Het GEO-certificaat is ontwikkeld door de 
Golf Environment Organization (GEO), een 
internationale organisatie die zich inzet voor de 
ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van 
golfbanen. Samen met deze organisatie heeft 
de Gelpenberg de golfbaan geïnventariseerd 
en bepaalde deelgebieden aangesteld om 
te verbeteren. Vervolgens werd een actielijst 
opgesteld met de verbeterpunten die aange-
pakt moesten worden. Bij de eindbeoordeling 
is gebleken dat de Gelpenberg met vlag en 
wimpel slaagt voor de GEO-certificering.

Duurzaam beheer
Bij het beheer van een golfbaan spelen duur-
zaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk 
daarbij aan de druk op het watergebruik en 
meststoffen alsmede het voorgenomen verbod 
op het gebruik van chemische gewasbescher-
mingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch 
systeem op een gezonde bodem en plant. En 
alleen met een lange termijnaanpak kunnen we 
met succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, 
renovatie- en onderhoudsmethoden realiseren.

Committed to green
Committed to Green is een programma dat is 
ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimu-
leren om bewust om te gaan met natuur en 
milieu. Na het doorlopen van het programma 
kan de internationale certificering door de 
Golf Environment Organization (GEO) worden 
aangevraagd. Het Committed to Green pro-
gramma is een hulpmiddel, waarbij op een 
gestructureerde wijze op basis van inventarisa-
tie, analyse, het stellen van doelen en evalua-
tie, gestreefd wordt naar een planmatig beheer 
van het groen en het milieu op de golfbaan. 
Het programma stelt geen normen, maar geeft 
aan op welke gebieden de golfbaan bijzonder 
moet presteren om uiteindelijk de internationale 
erkenning te verwerven.
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BegrippenBegrippenlijst
A
Adresseren: Het aannemen van de juiste 
houding, kort voor het slaan van de bal. De 
golfregels geven aan dat een bal is geadres-
seerd zodra de voeten zijn geplaatst en de 
club op de grond is gezet.

Afslagplaats: De plaats waarvan de eerste 
slag geslagen wordt. Het is een rechthoekige 
strook gras, meestal iets verhoogd, aan het 
begin van de hole. Begrensd aan de buitenzij-
de door tee-markers.

B 
Baan: Een verzameling van holes waarop kan 
worden gegolfd.

Baanpermissie: Toestemming van de club 
en pro om zonder geregistreerde handicap op 
de golfbaan te mogen spelen.

Back nine: Holes 10 tot en met 18.

Back tee: De afslagplaats die het meest naar 
achteren ligt, meestal aangegeven met witte 
tee markers.

Backswing: De beweging met de club naar 
achteren die nodig is om de bal weg te kun-
nen slaan.

Backspin: De terugwaartse rotatie van de bal 
gemeten over de horizontale as door de bal. 
De hoeveelheid backspin wordt bepaald door 
de loft (hellingshoek) van het club clubblad, de 
groeven in het clubblad, de snelheid waarmee 
de bal wordt geraakt en de invalshoek. Ervaren 
golfers spelen met backspin om de bal eerder 
te laten stilliggen of zelfs na landing terug te 
laten rollen.

Bag: De draagtas voor clubs, tees, ballen, etc.

Bal in het spel: Zodra de speler vanaf de af-
slagplaats heeft geslagen, is de bal in het spel.

Bal verloren: Wanneer je na drie minuten 
zoeken je bal niet vindt, is je bal verloren en 
moet je vanaf de plaats waar je die bal voor 
het laatst hebt geslagen een nieuwe slaan. Bij 
twijfel of je eerste bal vindbaar is, sla dan altijd 
een provisionele bal. Uiteraard meld je dit eerst 
even aan jouw medespelers.

Balmarker: Als je de bal tijdens het spel wilt 
opnemen, moet je de plaats markeren. Mar-
keer altijd achter de bal, dat kan bijvoorbeeld 
met een muntje of een tee. Een bal op de 
green mag altijd worden gemarkeerd, buiten 
de green zullen de golfregels, lokale baan- of 
wedstrijdregels dat expliciet moeten toestaan.

Balvlucht: Een golfbal kan op verschillende 
manieren door de lucht vliegen. Enkele voor-
beelden: straight (rechtdoor), draw (een curve 
naar links) en fade (een curve naar rechts).

Birdie:  Eén slag minder dan par.

Blauwe paaltjes: Grond in bewerking (GUR: 
Ground Under Repair): je krijgt een vrije drop 
maar niet dichter bij de hole.

Bogey: Eén slag boven par.

Buggy: Gemotoriseerde golfkar, meestal ge-
schikt voor twee personen waarbij de golftas-
sen achterop worden bevestigd.

Buiten de baan: Ofwel ‘out of bounds’ (witte 
paaltjes). Hier geldt de regel dat je opnieuw 
moet afslaan vanaf de plek waar je de laatste 
bal hebt geslagen. Je krijgt hiervoor één straf-
slag.

Bunker: Een hindernis gevuld met zand.

C
Caddie: Draagt je golftas, maakt je clubs 
schoon en geeft bijvoorbeeld advies over club-
keuze en over hoe de baan aan te vallen.

Chip: Een slag met een korte, lage balvlucht, 
meestal gespeeld naar de green.
Chipping green: Een green waar het chip-
pen kan worden geoefend.

Club: De golfstok. Je mag er tijdens wed-
strijden maximaal 14 in jouw tas hebben. Ze 
zijn er in veel verschillende soorten en maten: 
ijzers, drivers, houten, fairwaywoods, wedges, 
putters, etc.

D
Draw: Een opzettelijke balvlucht van rechts 
naar links.

Drive: De slag die je vanaf de afslagplaats 
met je driver maakt.

Drivingrange: Oefenafslagplaats.

Drop: De bal vanaf schouderhoogte met een 
gestrekte arm laten vallen.

Duikboot: Jargon voor een speler die zijn 
handicap hoog houdt om zo wedstrijden en 
weddenschappen te winnen.

E
Eagle: Twee onder par. Op een par drie bete-
kent dit dus een hole-in-one.

Etiquette: De beleefdheids- en gedragsre-
gels van het golf, zowel in de baan als in het 
clubhuis.

F
Fairway: Het kort gemaaide deel van een 
hole, van tee naar green. Het hogere gras 
buiten de fairway heet ‘rough’.

Fairway bunkers: Zandhindernissen die op 
of net naast de fairway liggen.

Flight: Een groep spelers van maximaal vier 
golfers die gezamelijk een ronde spelen.

Fore: Je roept ‘Fore’ als er een mogelijkheid 
bestaat dat jouw bal een andere persoon zou 
kunnen raken. Hoor je ‘Fore’, bescherm dan je 
hoofd met je handen en maak je klein.

Foregreen: Stuk gras dat rond de green ligt, 
ook wel ‘fringe’ of ‘apron’ genaamd, en korter 
is gemaaid dan de fairway.

Free drop: Dit is een ‘drop’ zonder’ strafslag, 
bijvoorbeeld als de bal in de GUR (Ground 
Under Repair) is beland.
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G
Gap wedge: Een wedge waar de loft tussen 
een pitching en sand wedge in zit.

Gele paaltjes/gele lijnen: Gewone water-
hindernis in de baan; je mag de bal uit deze 
hindernis spelen of een optie kiezen buiten de 
die hindernis. Staat de waterhindernis droog 
en je wilt eruit spelen, dan gelden de regels 
van het spelen uit een bunker.

GIR: Green In Regulation. Dit betekent dat je 
bij een par drie met je eerste slag op de green 
moet liggen, bij een par vier met de tweede en 
bij een par vijf met de derde slag.

Green: Het zeer kort gemaaide gedeelte van 
een hole, waarop de vlag staat. Op dit ge-
deelte wordt de bal geputt. Bij koude/slechte 
weersomstandigheden leggen sommige 
banen soms wintergreens aan, waardoor het 
kwetsbare gras op de reguliere greens niet 
wordt beschadigd.

Greenfee: Het bedrag dat je als niet-clublid 
moet betalen om op de baan te kunnen spe-
len.

Greenkeeper: Dit is de man of vrouw die het 
onderhoud aan de golfbaan uitvoert. Green-
keepers hebben altijd voorrang in de baan.

Grounden: Het plaatsen van de club op de 
grond tijdens het adresseren van de bal. In 
bunkers en waterhindernissen is ‘grounden’ 
niet toegestaan.

GUR: Ground Under Repair of Grond In 
Bewerking. Delen van de baan die door de 
greenkeeper zijn aangegeven met blauwe 
paaltjes. Er mag zonder strafslag buiten dit 
gebied worden gedropt echter niet dichter 
naar de vlag.

GVB: Golf Vaardigheids Bewijs. Inmiddels een 
gedateerde term. Tegenwoordig spreken we 
over ‘baanpermissie’ en ‘handicap’.

BegrippenBegrippenlijst
H
Hindernis:  Zijn aangelegd om een golfbaan 
uitdagender te maken; denk hierbij aan onder 
andere vijvers, sloten en bunkers. Bij en in 
hindernissen zijn bijzondere regels van toepas-
sing.

Hole: En golfbaan bestaat in de regel uit 
meerdere holes (bijvoorbeeld 9, 18 of meer), 
maar ook het gat (10,8 centimeter) waar de bal 
in moet, wordt als hole of cup aangeduid.

Hole-in-one: In één slag de bal in de hole 
(cup) laten verdwijnen.

Hout: Een golfclub (wood) voor de langere 
afstanden, ooit gemaakt van hout maar tegen-
woordig gefabriceerd van allerlei materialen, 
bijvoorbeeld carbonstaal of titanium.

Hybride: Wordt gebruikt als veelzijdige ver-
vanging van langere ijzers. Zorgt voor een 
wat hogere balvlucht en een meer trefzekere 
impact.

Kort spel: De korte slagen op en rond de 
green.

L
Local rules: Tijdelijk of uitzonderlijke regels 
van de lokale baan.

Losse natuurlijke voorwerpen: Mogen 
nooit worden verwijderd in een hindernis, maar 
wel op de fairway en green. Kijk hierbij wel 
uit, want soms krijg je een strafslag als de bal 
tijdens het verwijderen van voorwerpen verrolt.

Losse obstakels: Door mensen achterge-
laten voorwerpen mogen altijd worden verwij-
derd zonder straf.

Lost ball: Spelers mogen maximaal vijf minu-
ten naar een bal zoeken. Is die tijd verstreken, 
dan is de bal volgens de regels verloren en 
moet er met een andere bal verder worden 
gespeeld.

M
Marshal: Houdt toezicht op de baan en be-
vordert de doorstroming van de spelers en 
flights.

N
Neary: Een wedstrijdje op een vooraf aange-
wezen par-driehole, waarbij de speler die na 
één slag het dichtst bij de hole ligt de ‘neary’ 
wint.

Negentiende hole: Golfjargon voor (de bar 
in) het clubhuis.

O
Oefengreen: Hier kun je het putten oefenen.

P
Par: Het gemiddeld aantal slagen dat een 
professional gebruikt om een hole uit te spelen 
(Professional Average Result).

Pinpositie: De plaats van de pin/hole op de 
green. Deze wordt regelmatig verzet om het 
gras van de greens niet te lang op één plek te 
belasten en om tijdens meerdaagse toernooi-
en voor afwisseling te zorgen. In het clubhuis is 
vaak aangegeven welke pinpositie is gebruikt.

Pitchfork: Vorkje dat elke golfer standaard in 
zijn uitrusting moet hebben om evetuele pitch-
marks (deukjes of kuiltjes veroorzaakt door de 
landing van de bal) vakkundig op de greens te 
repareren.

Pitchmark: Het kuiltje dat de bal bij de lan-
ding op de green maakt. Iedere golfer wordt 
geacht zijn of haar pitchmarks te herstellen. 

Plaatselijke regels: Lokale regels die alleen 
voor de betreffende baan van toepassing 
zijn. Deze regels zijn te vinden in het clubhuis, 
eerste hole en/of op de scorekaart.

Plag: Wanneer een bal vanaf de fairway wordt 
geslagen, kan er - bewust of onbewust - een 
plag van zand en gras meevliegen. Deze plag 
(ook wel divot genoemd) moet weer worden 
teruggelegd en daarna worden aangedrukt.

Provisionele bal: Nadat een bal gespeeld is 
die mogelijk niet vindbaar is of out of bounds 
is geraakt, moet een extra, provisionele bal 
worden gespeeld. Als blijkt dat de eerste bal 
wel speelbaar is, dan moet de provisionele 
bal worden opgepakt. Indien de speler met de 
provisionele bal moet spelen, dan gaat dit ten 
koste van een strafslag.
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Q
Qualifying: De baan is in goede conditie en 
dus geschikt om een qualifying kaart te spelen.

Qualifying kaart: Een van tevoren aangemel-
de kaart (bij de caddiemaster of in het compu-
tersysteem van de club).

R
Rough: Het deel van de baan dat niet of nau-
welijks wordt gemaaid.

Rode paaltjes/lijnen: Markering van een 
laterale waterhindernis.

S
Shaft: De stok van de golfclub. Kan van staal 
of graphite zijn beschikbaar met verschillende 
flexibiliteit of buigzaamheid (flex).

Shotgun: Wordt toegepast zodra er een wed-
strijd op meerdere holes wordt gestart. Om 
duidelijk te maken dat je mocht starten, werd 
er vroeger een geweerschot gebruikt. Tegen-
woordig wordt de wedstrijd via een toeter of 
gewoon op de klok gestart.

Stableford: Alternatieve puntentelling voor 
strokeplay. Hoe hoger het aantal punten, des 
te beter de ronde.

Strafslag: Het aantal slagen dat bij de score 
voor de betreffende hole moet worden opge-
teld.

Stroke index: Wordt op de scorekaart aan-
geduid met S.I. en geeft de moeilijkheid van de 
hole aan: 1 is de moeilijkste en 18 de makke-
lijkste hole.

Swing: De beweging die de golfer maakt bij 
slaan van de bal.

T
Tee: Het pinnetje om de bal op te leggen 
tijdens de afslag.

Tee markers: Voorwerpen aan beide kanten 
van de afslagplaats, die worden gebruikt om 
de voortste grenzen van die afslagplaats aan 
te duiden.

Tee time: Het tijdstip waarop wordt gestart.

Trolley: Een constructie met wielen die onder 
de golftas wordt bevestigd, waardoor je die tas 
niet hoeft te dragen. Er bestaan trolley’s die je 
duwt of trekt, maar er zijn er ook met een elek-
trische motor en afstandsbediening.

U
Uitholen: De laatste, succesvolle slag op een 
hole.

W
Waterhindernis: Een opzettelijk aangelegde 
waterpartij om het spel uitdagender en gevari-
eerder te maken.

Wedge: Een golfclub die bij korte slagen 
wordt gebruikt. Er bestaan pitching, gap, sand 
en lob wedges; allemaal hebben ze een ver-
schillende loft (hellingshoek van het clubblad).

Wintergreen: In de wintermaanden kunnen 
de kwetsbare greens snel beschadigen, daar-
om worden er op de fairway tijdelijke greens 
aangelegd.
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