
Beginnen met golfen 
 

Haal uw baanpermissie of handicapbewijs 

Vanaf € 95,- 
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Beginnen met golfen bij golfschool ’t Caves 

Golf & Recreatiepark ’t Caves heeft een laagdrempelige golfbaan met een officiële golfvereniging en 

golfschool. Sinds 2013 heeft de golfbaan de NGF B-status. Golfschool ’t Caves heeft golflessen ontwikkeld 

waar je het spel leert op de baan in plaats van alleen maar op de driving range. Bij Golf & Recreatiepark ’t 

Caves hebben wij een 9 holes-golfbaan en een  9 holes par-3-baan, die vanaf 2016 de NGF C-status heeft. 

De par-3-baan is uitermate geschikt om te beginnen met golfen. De afstanden zijn korter dan op een grote 

golfbaan. Ze variëren van 63 tot 105 meter, maar het spel, de beweging en de natuur is op onze par-3-baan 

hetzelfde als op een grote golfbaan. 

Ook dit jaar starten er weer diverse golfcursussen voor beginners. Wij hebben de cursus verdeeld in drie 

delen. Je leert in deel één wat je moet weten om je baanpermissie (par-3) te halen. Dit zijn vier lessen van 

twee uur. Vervolgens ga je verder voor de  NGF-baanpermissie, in drie lessen van twee uur. In deel drie ga 

je het NGF-handicapbewijs halen. Dit zijn drie lessen van twee uur, waarbij je ook theorie-examen moet doen. 

 

Wat heb je nodig en hoe kom je eraan? 

• golfset 

• starterspakket 

• vlakke schoenen of golfschoenen 

Je hebt voor een beginnerscursus minimaal een halve golfset nodig. Een halve golfset bestaat uit een tas, 

vier ijzers en een putter. Indien u deze niet heeft, kunt u die bij ons één huren (€ 5,00 per week). Een 

starterspakket kunt u bij de eerste les aanschaffen. Het bevat een aantal zaken die je in de loop van de lessen 

nodig gaat hebben, onder andere een ballenkaart, pitchvork, golfballen en tees. Het is niet nodig om speciale 

kleding te dragen op onze golfbaan. Wel dient men te zorgen voor schoenen met een vlakke rubberen zool 

of golfschoenen. 

 

 

Wat kosten de cursussen? 

 

Baanpermissie par-3 (deel 1) € 95,- 

Baanpermissie NGF (deel 2) € 70,- 

Handicapcursus (deel 3) € 70,- 

Lespakket 20 lesuren incl. theorie-

examen (deel 1 t/m 3) 
€ 220,- 

 

Tijdens de gehele lesperiode kunt u gratis en onbeperkt gebruik maken van de driving range, par-3-golfbaan, 

putting green, chipping green en oefenbunker. 

 

Wanneer starten de cursussen? 

Voor een volledig cursusoverzicht en alle data, kijk op de achterzijde of op onze website www.hetcaves.nl. 

Indien  met een eigen groepje van 2 tot 10 personen les wilt krijgen, kunnen wij de tijd en datum naar uw 

wensen aanpassen. Wij maken voor u dan een passende offerte. 
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Cursusdata 

Code Dag Tijd Start cursus 

B1801 Zaterdag 10.00 – 12.00 uur 7 april 

B1802 Zondag 13.00 – 15.00 uur 8 april 

B1803 Dinsdag 15.00 – 17.00 uur 10 april 

B1804 Donderdag 18.30 – 20.30 uur 26 april 

B1805 Vrijdag 10.00 – 12.00 uur 27 april 

B1806 Zaterdag 15.00 – 17.00 uur 28 april 

B1807 Dinsdag 18.30 – 20.30 uur 1 mei 

B1808 Woensdag 10.00 – 12.00 uur 2 mei 

B1809 Donderdag 14.00 – 16.00 uur 3 mei 

B1810 Zaterdag 10.00 – 12.00 uur 23 juni 

B1811 Dinsdag 10.30 – 12.30 uur 26 juni 

B1812 Donderdag 10.00 – 12.00 uur 28 juni 

B1813 Zaterdag 10.00 – 12.00 uur 15 september 

B1814 Zondag 11.00 – 13.00 uur 16 september 

B1815 Dinsdag 10.00 – 12.00 uur 18 september 

B1816 Vrijdag 14.00 – 16.00 uur 21 september 

B1817 Zondag 14.00 – 16.00 uur 7 oktober 

B1818 Woensdag 10.00 – 12.00 uur 10 oktober 

 

 

Aanmelden voor een cursus 

Aanmelden voor een beginnerscursus kan via email of bij de receptie van de golfbaan. 
 

Naam:…………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………… 

Email:……………………………………………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………… Geslacht: M / V 

Cursuscode: ………………………………. Huur golfset: Ja /Nee 

Linkshandig / rechtshandig Startersset: Ja / Nee 
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Mobiel: 06-28179192 
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