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Mentoren – handleiding  
 
1.0. De mentor: begeleider en ambassadeur ! 
 
1.1 . Waarom: 
Nieuwe leden, en vooral proefleden die beginnen met golfen, komen terecht in een nieuwe 
club, een nieuwe sport, en moeten daarbinnen hun eigen weg zoeken. Naast lessen van de 
pro en regellessen, is het ook een groot goed om deze golfers te begeleiden naar veel plezier 
in de golfsport en liefst een blijvend lidmaatschap van Holthuizen. 
Alle nieuwe leden en studentleden krijgen van het secretariaat een mentor toegewezen. 
De mentor begeleidt jaarlijks minimaal twee proefleden.  
 
1.2. Wat: 

• wegwijs maken van nieuwe (proef)leden en/of beginnende golfers.  
in onze club, baan, oefenfaciliteiten,horeca en hoe daar mee om te gaan  

• bekend maken met ongeschreven regels (etiquette) 

• het enthousiasmeren van deze nieuwkomers 

• het lopen van tenminste 2 mentorrondes, de eerste op Kleintje Holthuizen (PAR3), en 
de tweede op de grote baan 

• stimuleren en begeleiden in het NGF stappenplan 

• stap 1: naar baanpermissie 

• stap 2:  het lopen van de Q-kaart naar handicap 54 (WHS).  

• stimuleren en begeleiden naar een blijvend lidmaatschap van onze mooie club. 
 
1.3. Wie:  
Elke speler met ten minste hc 54, voldoende kennis van de belangrijkste regels en ervaring in 
de baan mag een beginnend golfer begeleiden als mentor.  De mentor speelt niet of slechts 
beperkt mee. Bij een mentorronde draait het vooral om degene(n) die wordt of worden 
begeleid.  
 
1.4. Hoe: 
De begeleiding van de beginnende golfer begint met de eerste kennismaking bij de start van 
de lessen bij de pro, de begeleiding naar baanpermissie (=eigenlijk nadat hij/zij voldoet aan 
punt a) en b) van stap 1 NGF-stappenplan (zie hieronder)), en stopt in principe na het met 
minimaal 18 punten scoren op de Q-kaart die samen wordt gelopen. 
De beginnende golfer krijgt met de informatiemap, bij het aangaan van het 
proeflidmaatschap, een voortgangskaart waar alle verplichte onderdelen worden afgetekend 
door een handtekening van de verantwoordelijke persoon.  
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1.5. Aandachtspunten voor de mentor tijdens de mentorrondes 
De mentor besteedt bij de mentorronden extra aandacht aan: 

• het toepassen van de etiquetteregels in de praktijk.  

• kleding, mobiele telefoon, gedragsregels.  

• respect voor en rekening houden met greenkeepers wanneer zij in de baan aan het 
werk zijn.  

• respect naar andere spelers, zodat ook zij prettig kunnen spelen.   

• voordat er wordt (af)geslagen: 
o bij je hebben: regelboek, pitchfork (in de broekzak) en scorekaart 

(calamiteitenplan).  
o wanneer wel/niet spelen (veilige afstand!).  
o spelen vanaf oranje Tees. 

• begrip "Fore". 

• snelheid in de baan. 
o waar de tas te plaatsen mbt vervolg door de baan.      
o kort zoeken naar ballen.  
o snellere golfers door laten en hoe gaat dat. 
o doorlopen en aansluiting houden bij voorgaande flight. 

• zorg voor de baan:  
o Plaggen terugleggen  
o aanleren pitchmarks te repareren alvorens uit te holen;  
o bunkers aanharken! 
o Bunkers aan de lage kant verlaten 

• elkaar bedanken voor de gespeelde ronde bij het verlaten van de laatste green. 
 
 

2.0. Het stappenplan van de NGF: 

Indien het nieuwe lid nog geen hc 54 heeft, wordt gewerkt volgens het stappenplan van de 
NGF:  
 
2.1. Stap 1 van het stappenplan van de NGF  
Leidt tot het verkrijgen van baanpermissie  
 
Hiervoor is nodig:  

a) Brevet van voldoende technische basisvaardigheden van de pro  
b) Het volgen van minimaal de eerste theorieles  
c) Het lopen van twee ronden in de baan met een toegewezen mentor, waarbij door 
de mentor speciaal aandacht wordt besteed aan het toepassen van de 
etiquetteregels.  
 
De eerste mentorronde is in principe op Kleintje Holthuizen, de par 3 baan.  
Na het lopen van deze ronde met de mentor krijgt de beginnende golfer als zij/hij op 
verantwoorde wijze zelfstandig kan oefenen  “PAR3-permissie”.  Daarmee kan hij 
oefenen op Kleintje Holthuizen. Het tussentijds oefenen op de par 3 is van belang 
voordat er een mentorronde gelopen wordt op de grote baan, ivm doorloopsnelheid 
en “oog” hebben voor flights voor en achter de beginnende golfer.  
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De beginnende golfer heeft tijdens deze oefensessies de door de mentor getekende 
voortgangskaart bij zich om in voorkemende gevallen aan de marschall te tonen. 
 
De tweede mentorronde is de “grote” baan. 
Na deze 2e mentorronde, (en daarmee wordt voldaan aan stap 1 van het NGF 
stappenplan), laat de beginnende golfer de voortgangskaart met handtekeningen ook 
bij de administratie aftekenen. De golfer heeft nu baanpermissie voor de grote baan 
Holthuizen. Zij/hij mag nu ook alleen door de baan op beide banen van Holthuizen.  
 

2.2. Stap 2 van het stappenplan van de NGF:  
Deze 2e stap omvat het verkrijgen van WHS handicap 54  
Hiervoor is nodig:  

a) Met goed gevolg het theorie-examen hebben gedaan.  
NB: dit is een voorwaarde voor geldigheid van de geregistreerde Q-kaart! 
 

b) Het spelen van een geregistreerde Qualifying-kaart met de eigen mentor als marker, 
waarbij over 9 holes minimaal 18 Stablefordpunten moeten zijn behaald. Hierbij 
wordt uitgegaan van clubhandicap 54 en playinghandicap volgens de tabellen.  
NB1: Dit kan zowel op de grote als op de par-3 baan (kleintje Holthuizen) 
Als gespeeld wordt op de grote baan, wordt gebruik gemaakt van de oranje Tees. 
NB2: de baan moet qualifiing zijn 

 
c) In de mentorrondes en de zelfstandige rondes van de beginnende golfers op de grote 

baan, wordt gespeeld vanaf de oranje afslagen. Daardoor is de baan voor hen beter 
te spelen, wordt er meer geleerd in de laatste 100 meter, en (belangrijk!!) komt dit 
ten goede aan de snelheid door de baan. 

 
 
2.3. Administratieve verwerking 
De beginnende golfer laat na mentorronde 2 de van handtekeningen voorziene 
voortgangskaart eveneens bij de administratie aftekenen.  
De administratie geeft het behalen van baanpermissie door aan de NGF, en voorziet de 
golfer van een sticker zodat voor de marshall duidelijk is dat deze golfer zelfstandig in de 
baan mag spelen. 
De NGF verstrekt de beginnende golfer hiervan een (digitale) pas, waarop staat dat hij of zij 
baanpermissie heeft. 
In een later stadium verwerkt de administratie eveneens het behaalde regelexamen en de Q-
kaart.  
 
Voor de beginnende golfer begint nu een periode van: 

• Oefenen 

• Lessen, of alleen, of in groepsverband 

• Rondjes lopen met anderen 

• Opstapwedstrijden en gezelligheidswedstrijden 

• Zoeken naar golfmaatjes en of groepjes 
 
Als het goed gaat:  
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Afspraak maken met de mentor om de Q-kaart te gaan lopen. 
 
2.4. Q-kaart aandachtspunten 

• De beginnende golfer moet het regelexamen met goed gevolg hebben afgesloten 
alvorens de qualifying-ronde te lopen 

• De baan moet qualifying zijn 

• De Q-kaart moet gemarkt worden door de mentor 

• De Q-kaart moet getekend zijn door de mentor 

• De Q-kaart moet door de mentor worden ingeleverd bij de administratie 
 

3.0.Verloop en registratie van het proces 

 
3.1. Regie op de voortgang bij de beginnende golfer: 

Met ingang van het voorjaar 2021 wordt de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het 

eigen proces dat leidt tot hc 54, bij de beginnende golfer gelegd. Deze krijgt bij de uitreiking 

van de informatiemap eveneens een voortgangskaart uitgereikt waarop alle stappen staan 

die genomen moeten worden. Telkens wanneer de beginnende golfer een stap heeft 

gerealiseerd laat hij/zij deze aftekenen door de verantwoordelijke persoon (pro; mentor; lid 

van de regelcommissie, administratie) 

 

3.2. De voortgangskaart: 

Onderdeel                             Verantwoordelijk             Datum        Handtekening 

1. Golfvaardigheid basis  Pro 

2. Regelles 1   lid RET 

3. Mentorronde 1/ 

PAR3-permissie   toegewezen mentor 

4. Mentorronde 2/ 

Baanpermissie grote baan toegewezen mentor 

5. NGF golfbaanpermissie  administratie 

6. Regelexamen   lid Ret 

7. Q kaart voor hcp 54   toegewezen mentor 

Na deze stappen dient de voortgangskaart te worden ingeleverd bij de administratie.  

 

3.3. Afronding van de samenwerking met de mentor: 

Adviseer beginnende golfers altijd een scorekaart mee te nemen in de baan, zodat zij zelf in 

de gaten kunnen houden of ze vooruit gaan. Indien men regelmatig rond de 18 punten 

scoort over 9 holes neemt het (proef)lid (opnieuw) contact op met de mentor voor het 

lopen van een qualifying kaart. Een voorwaarde voor het lopen van een qualifying kaart voor 

handicap 54 is dat men het theorie-examen heeft gehaald. Deze kaart hoeft niet 

aangevraagd te worden in het systeem, dit kan nog niet omdat men nog geen handicap 

heeft. Indien er 18 punten of meer gehaald zijn, levert de mentor deze kaart, volledig 
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ingevuld en ondertekend, bij het secretariaat in. Het secretariaat verwerkt deze gegevens en 

het lid heeft handicap 54.  

Hoewel de N.G.F. het beleid voert dat iedereen een q-kaart voor WHS-handicap 54 mag 

lopen met een willekeurig iemand met minimaal WHS-handicap 54, hanteren wij bij Golfclub 

Holthuizen het beleid dat de q-kaart samen met de mentor gelopen wordt. Overigens staat 

deze informatie ook in de informatiemap die de mensen ontvangen wanneer zij (proef)lid 

worden.  

3.4. Van beginnende golfer naar blijvende golfer! 

Als vereniging willen wij graag inzicht hebben of een proeflid zich verbindt met andere leden 

binnen de vereniging en/of aanvullende acties nodig zijn van onze kant om ervoor te zorgen 

dat het proeflid een blijvend lid wordt. Uit ervaring blijkt dat leden die als enkeling zich 

hebben aangemeld voor golflessen niet altijd even gemakkelijk toegang krijgen tot een eigen 

groepje mede-golfers en daardoor ook weer uit beeld verdwijnen.  

Om enig zicht te houden in hoeverre de beginnende golfer zijn/haar draai gevonden heeft 

binnen de vereniging, stelt de mentor een aantal afsluitende vragen aan de beginnende 

golfer om een beeld te krijgen in hoeverre er nog extra acties nodig zijn vanuit de vereniging, 

om deze beginnende golfer een blijvende golfer te laten worden. 

• Heeft de golfer al eigen golfpartners waar hij/zij regelmatig mee afspreekt? 

• Heeft de golfer al meegedaan aan opstapwedstrijden of andere 

gezelligheidswedstrijden? 

• Volgt de golfer nog lessen? 

• Wat heeft de golfer nog nodig aan contacten of ondersteuning vanuit de organisatie? 

Indien er opmerkelijke zaken zijn, die een indicatie vormen dat deze beginnende golfer geen 

blijvende golfer wordt, vragen wij je om deze informatie door te geven aan het secretariaat!   

 

April 2021. 


