
INHOUD STARTERSPAKKET 

om te leren golfen 

 

voor de beginnende golfer zonder Handicap54 (HCP54) 

 

Met het starterspakket van Golfclub Lauswolt maakt u kennis met ons en de golfsport. Of u aan het 

eind HCP54 heeft gehaald, hangt o.a. van uw eigen inzet af. Wij bieden u met dit pakket golflessen, 

oefenmogelijkheden op de Driving Range en op vaste tijden speelrondes om de baan in te gaan aan. 

U heeft met dit pakket geen speelrecht en mag gedurende het gehele traject niet alleen of met 

iemand anders de baan in ongeacht of u HCP54 haalt of niet. De inhoud van het pakket is als volgt. 

 

1.  U heeft de keuze uit 10 groepslessen (op vrijdag of zaterdag) of 8 privélessen. Hieronder vallen 

ook twee verplichte baanlessen met de pro waarin het accent op etiquette ligt. 

 

Aanmelden golflessen via onze website bij Golfschool > Boek een golfles > bij Tim. De eerste keer 

moet u zich Registreren met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u voortaan inlogt. 

 

2. U kunt onbeperkt en te allen tijde gebruik maken van de Driving Range om de techniek te oefenen. 

 

3. U volgt een Baanverkenning (verplicht), Regelles (facultatief) en doet het Regelexamen 

(verplicht) met de Regel, Etiquette en Handicap commissie (RET/HCP-cie).  

 

4. Op enig moment geeft de pro u toestemming om zich op te geven voor de speelrondes met onze 

begeleiders. De speelrondes zijn op onderstaande vaste dagen en tijden.  

         

- Van  maart t/m november   op zaterdag 09.00 uur; 

- Van  maart t/m april    op maandag 17.00 uur; 

- Van  mei t/m augustus   op maandag 19.00 uur;  

- Van  september t/m oktober  op maandag 17.00 uur; 

- Van oktober t/m november  op maandag 15.00 uur; 

- In december, januari en februari zijn er geen speelrondes i.v.m. winterstop.   

U kunt wel op de Driving Range oefenen en golflessen nemen.  

  

Aanmelden voor de diverse onderdelen uit 3 en 4 via onze website > Leden > Mijn Lauswolt >    

Wedstrijden >bij resp. Baanverkenning RET/HCP-cie, Regelles RET/HCP-cie, Regelexamen  

RET/HCP-cie of Speelronde Starterspakket. Inloggen met uw lidcode en wachtwoord die u per mail  

van het secretariaat heeft ontvangen. 

 

5. Last but nog least krijgt u een rondleiding in het clubhuis door de Commissie Nieuwe leden (CNL). 

 

Hoe verloopt het traject? 

De eerste 6/8 weken volgt u golflessen (zie 1.), oefent veel op de Driving Range (zie 2.) en doet de 

verplichte onderdelen (zie 3.). Daarna geeft de pro u toestemming om voor de speelrondes in te 

schrijven (zie 4.). U kunt dan 2x per week met begeleiders het golfen in praktijk brengen. De nadruk 

ligt op spelen, plezier, toepassen van de baanetiquette en sociale inbedding in onze golfclub. 

          

Als u blijft oefenen en vaak aan de speelrondes meedoet, kunt u besluiten een Qualifyingkaart (Q-

kaart) voor HCP54 te lopen. U moet dan over 9 holes minimaal 18 stablefordpunten (SF) halen. Nadat 

u HCP54 heeft behaald, mag u ook met de Rabbitwedstrijden op de dinsdag (of op zaterdag in de 

wintermaanden) meedoen. Dit is een wedstrijd voor leden met een HCP van 54-30 en een ideale 

gelegenheid om met andere clubleden kennis te maken en uw handicap te verlagen.  

 

Aanmelden voor deze onderdelen via onze website > Leden > Mijn Lauswolt > Wedstrijden > bij resp. 

Q-kaart voor HCP54 of Rabbit Avond Wedstrijd. 

 

Wij wensen u veel golfplezier toe! 

Voor alle vragen contact opnemen met de Pro of Lucy Bosch 0512 840352. 


