
Ondersteunende 
producten en 
diensten
Oefenmaterialen, boekjes en 
beschikbare cursussen in een handig 
overzicht ter ondersteuning van uw 
werkzaamheden in de golfmarkt.



Bestelproces golfboeken.nl

Als golfclub, golfbaan, greenkeeper 
of golfprofessional geniet u een 
inkoopvoordeel voor veel producten. 
Sommige uitgaves zijn gratis 
verkrijgbaar of te downloaden.

E-mail info@golfboeken.nl voor een 
speciale inlogcode

Hoe gaat het in zijn werk?

1.

2.

3.

4.

Log in op golfboeken.nl/b2b en vul 
uw winkelwagen

Reken het verschuldigde bedrag af

Ontvang de bestelling binnen 
5 werkdagen

mailto:info%40golfboeken.nl%20?subject=
http://golfboeken.nl/b2b


De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) biedt ondersteuning 
aan haar leden (verenigingen), golfbanen, greenkeepers en andere 
vertegenwoordigers binnen de golfmarkt. Deze brochure geeft een 
overzicht van alle boeken, 9-stappenplanboekjes voor uw leden, 
oefenmaterialen voor golfprofessionals, regelboekjes, werkmappen 
tot aan zakelijke ondersteuning in duurzaam beheer en exploitatie. 
Uiteraard staan wij altijd tot uw beschikking. 

Voorwoord

Vernieuwing, ontwikkeling, verandering. De NGF slaat nieuwe 
wegen in. We willen datgene versterken waar het uiteindelijk 
allemaal om is begonnen: spelplezier en een gezonde exploitatie. 
Het meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de visie; meer door 
beter golf. Op basis van vier speerpunten biedt het handvatten 
om deze visie gezamenlijk tot een succes te brengen.

Meerjarenbeleidsplan

Verkrijgbaar als PDF via het NGF Informatieplein  |  18 pagina’s  |  A4

Naast alle beschikbare uitgaves en oefenmaterialen die in dit boekje 
vermeld zijn, heeft de NGF een breed aanbod aan cursussen, inspiratie-, 
en specialisatiedagen. Bekijk www.golf.nl/ngf/ngf-agenda voor alle data 
en locaties en meld u aan.

Cursussen, inspiratie-, en specialisatiedagen

TIP: Wenst u persoonlijk uitgenodigd te worden voor de 
bijeenkomsten? Verrijk dan uw gegevens binnen het 
NGF Informatieplein.

https://www.golf.nl/ngf/ngf-agenda
http://ngfinformatieplein.nl


De Golf Academie biedt de golfprofessionals handige tools om de golfer naar 
gelang het niveau te kunnen begeleiden. Zo zijn er de handzame boekjes van het 
9-stappenplan met de bijhorende folders en poster met uitleg en oefenmaterialen 
beschikbaar. De presentatie geeft een geordende uitstraling aan uw golfschool en 
u kunt altijd de golfer iets meegeven als ‘huiswerk’.

De Golf Academie en het 9-stappenplan

Meer informatie op degolfacademie.nl

Alle onderwerpen die interessant zijn voor potentiële golfers 
passeren de revue. Van het zoeken van een golfvereniging en 
een golfleraar tot informatie over het halen van de Golfbaan-
permissie en een handicap. Daarnaast bevat de folder informatie 
over het 9-stappenplan en algemene achtergrondinformatie 
over golf.

Welkom in golf

Brochure 32 pagina’s  |  A5  |  Verpakt per 25 stuks

Hét hulpmiddel bij het leren golfen en het leren van de golf-
regels. Ter ondersteuning van uw golflessen bevat het de eerste 
3 Spelersboekjes van het 9-stappenplan en het trainingshulpmiddel 
GripIt Rite. Bovendien bevat het pakket alle boeken die nodig zijn 
voor het leren van het Golfregelexamen voor Handicap 54.

Golf startpakket

Brochure ‘Welkom in Golf’
Spelersboekje Stap 1, 2 en 3 van het 9-stappenplan
Inlogcode voor degolfacademie.nl
Golfregels voor startende golfers (boek)
Golfregels en Amateurstatus Regels 2016
Samenvatting van de golfregels en het EGA Handicap Systeem
Oefenvragen voor het golfregelexamen (boek)
GripIt Rite: tegoedbon

http://degolfacademie.nl
http://degolfacademie.nl
http://degolfacademie.nl


‘Kies je tee’ is een campagne om golfers te 
stimuleren om de tee te kiezen die bij hun 
speelniveau past en zodoende het spelplezier te 
bevorderen. Bedrukt op een stevig aluminium bord. 
Leuk voor in het clubhuis of op de driving range.

Poster: Kies je tee

Hoe ver sla jij? 

Kies de kleur tee die bij je past. 

KIES JE TEE!

225+
meter
WIT

190-160
meter
BLAUW

160-125
meter
ROOD

225-190
meter
GEEL

Tot 125
meter
ORANJE

HOOFDSPONSOR VAN HET NEDERLANDSE GOLF

DEGOLFACADEMIE.NL  |  NGF.NL

100 x 50 CM

Klantvriendelijke folders voor beginnende en gevorderde golfers 
over de inhoud en de werking van het 9-stappenplan.

Folders 9-stappenplan

3 soorten: ‘Beginnen met golf, ‘Verder met golf, ‘Naar topgolf’  |  4 pagina’s  |  
Verpakt per 25 stuks  |  Gratis voor clubs, banen en professionals

Poster met een overzicht van de inhoud en 
de werking van het 9-stappenplan.

Poster: 9-stappenplan

100 x 50 CM

Tevens te downloaden via degolfacademie.nl

Handboek voor de golfprofessional, met lessenplannen 
en aanvullende informatie voor alle 9 stappen. 

Handboek voor De Golf Academie

Alleen digitaal verkrijgbaar via alexander.renders@ngf.nl  |  293 pagina’s

Beter golfen
op elk niveau

Handboek voor
De Golf Academie

Tevens te downloaden via degolfacademie.nl

http://degolfacademie.nl
http://degolfacademie.nl
mailto:alexander.renders%40ngf.nl?subject=
http://degolfacademie.nl
http://degolfacademie.nl


9-stappenplanboekjes
64 pagina’s  |  Broekzakformaat  |  Verpakt per 15 stuks in een display of los te bestellen als navulling

Stap 1 t/m 3 
Beginnen met golf

Stap 4 t/m 6 
Verder met golf

Stap 7 t/m 9 
Naar topgolf

Displays 9-stappenplanboekjes
Stappen 1 t/m 6 zijn per 15 verpakt  |  Stap 7 t/m 9 zijn samen verpakt per 10



Aanvullende oefenmaterialen en -boekjes

Testen die aansluiten op het systeem van De Golf Academie 
in een klein handzaam notitieboekje.

Short game en putting testen

64 pagina’s  |  Verpakt per 10 stuks  |  Broekzakformaat

Het baanboekje is een notitieblokje voor het voorbereiden van 
het spelen van de holes in een wedstrijd. Op twee bladzijdes 
per hole kun je een plan maken en er is ruimte voor een tekening. 

Baanboekjes

52 pagina’s  |  Verpakt per 10 stuks  |  Broekzakformaat

Hulpmiddel om het vastpakken van de club goed te ontwikkelen. 
Leverbaar voor Heren Linkshandig, Heren Rechtshandig, Heren 
Rechtshandig Small, Dames Rechtshandig, Junioren  Rechtshandig.

Griplt Rite

Handig naslagwerk voor het uitvoeren van de verschillende slagen. 
Beschikbare boekjes: Swing, Finesse Swing, Chip, Bunker, Pitch en Putt.

Templates - complete box

Hardcover in een luxe cassette met 6 boeken (ca. 300 pagina’s)  |  
De templates zijn ook los te bestellen (ca. 50 pagina’s)

Tevens te downloaden via degolfacademie.nl

http://degolfacademie.nl
http://degolfacademie.nl


Ieder spel is onderhevig aan regels om de eenvoudige reden dat het zodoende 
zo eerlijk mogelijk kan worden gespeeld voor iedereen. De NGF heeft een 
aantal officiële uitgaven vertaald. Daarnaast is er oefenmateriaal en een aantal 
werkboeken beschikbaar.

Golfregels, handicapping en spel

Golfregels voor startende golfers is een rijk geïllustreerd 
boek waarin de golfregels worden uitgelegd. De regels zijn 
overzichtelijk gegroepeerd in 9 hoofdstukken. Met testvragen 
en Stablefordoefeningen.

Golfregels voor startende
golfers

76 pagina’s  |  A4

Deze gids bevat de belangrijkste etiquette, regels en 
informatie over het halen en behouden van een handicap.

Beknopte gids golfregels
en handicap

36 pagina’s  |  Broekzakformaat

Het officiële golfregelboekje van de NGF met alle 
golfregels. Dit boekje is de Nederlandse vertaling 
onder de verantwoordelijkheid van de NGF.

Golfregels

Ook in het Engels verkrijgbaar (231 pagina’s)  |  224 pagina’s  |  
Broekzakformaat



Ter voorbereiding op het Golfregelexamen bevat dit boek 
alle vragen die tijdens het Golfregelexamen gesteld kunnen 
worden, ondersteund met illustraties. Dit boek wordt 
geleverd met een antwoordenboekje.

Oefenvragen voor het
Golfregelexamen

112 pagina’s  |  A4

Mee te geven aan de beginnende golfer die is geslaagd 
voor het Golfregelexamen.

Golfregelexamenbewijs

Verpakt per 25 stuks  |  Broekzakformaat

Tevens opvraagbaar via christine.saxton@ngf.nl: 
de digitale ‘Regelpresentatie voor het Golfregelexamen’

Daarnaast zijn via ngf.nl en het NGF Informatieplein 
ook pdf’s beschikbaar van: 

Wegwijs in

Organiseren 

van wedstrijden

WegWijs in 

course rating

• Het Course Rating Systeem
• Uitvoeren van een rating
• Invloed van baanonderhoud

NGF_Course_Rating_druk3_2016_01.indd   1
17/03/16   15:52

Wegwijs in

Baaninrichting en plaatselijke regels
Wegwijs in

Handicapping

Wegwijs in handicapping
Wegwijs in baaninrichting en plaatselijke regels
Wegwijs in het organiseren van wedstrijden
Wegwijs in Course Rating



-

Onze sport heeft jeugd- en familiegolf hoog in het vaandel staan. Naast de 
ondersteuning in oefenvormen voor deze doelgroepen, besteedt de organisatie 
extra aandacht aan cursussen en specialisatiedagen.

Jeugd- en familiegolf

Speciaal voor de jeugd worden aan de hand van 9 ‘holes’ 
de belangrijkste golfregels uitgelegd. Elke hole bestaat uit 
een grote tekening over 2 pagina’s en een uitleg in tekst. 
De tekeningen zijn bedoeld om te laten zien op welke wijze 
je jezelf met behulp van de golfregels uit een lastige regel-
situatie kunt redden. Aan het eind van elk hoofdstuk staat 
een aantal testvragen.

De belangrijkste golfregels 
voor de jeugd

56 pagina’s  |  A4

Ter ondersteuning en inspiratie van het jeugdbeleid op uw club. 
Aan de hand van het Golf Sport Business Model wordt stapsgewijs 
een aantal voorbeelden geschetst ter bevordering van de 
toegankelijkheid voor deze doelgroepen.

Wegwijs in jeugd- & familiegolf

8 pagina’s |  A4

WEGWIJS IN JEUGD-

EN FAMILIEGOLF

Een inspirerende basis voor een leven lang golf

De serie ‘Spelenderwijs leren’ is in opdracht van de NGF geschreven 
door Elliot van der Veeke in samenwerking met Jimmy van Heuven 
Staereling en Eric der Kinderen. In iedere leeftijdscategorie zijn er 
specifieke kenmerken waarvoor 30 lessen zijn verwerkt.

Spelenderwijs leren

Beschikbaar voor 3 leeftijdscategorieën: 6-9 jaar, 10-13 jaar, 14-16 jaar  |  
Ringband A4  |  Ca. 90 pagina’s per ringband



-

Dit handboek toont trends, onderbouwt het nut van service-
uitbreiding en biedt handvatten om een mooie, veilige en 
kwalitatieve kinderclub op uw golfclub te realiseren. 

Wegwijs in kinderoppas

65 pagina’s |  A5

Om kinderen te stimuleren zich steeds te blijven ontwikkelen
in hun traject naar Golfbaanpermissie en een handicap.

Jeugd golf brevetten

Plastic taslabels  |  Per 10 stuks

Binnen de golfsport zijn de meisjes en uiteindelijk dames in de 
minderheid. Om vooral de jonge doelgroep een extra leuke dag 
te geven, met allerhande meisjesachtige activiteiten, biedt deze 
wegwijs een voorzetje ter inspiratie.

Wegwijs in GirlzGolf

14 pagina’s |  A4



-

Het jeugdprogramma RAAK! brengt kinderen die nog niet golfen in contact met 
de sport. Op grootschalige evenementen, gerelateerd aan sport of onderwijs, 
worden kinderen enthousiast gemaakt. Om deze nieuwe golfers op te vangen, 
kunt u materialen bestellen en huren om een kind in dezelfde filosofie verder 
kennis te laten maken.

RAAK!

Huur een aantal spellen uit het RAAK!-funpark inclusief 
begeleiding om potentieel nieuwe jeugdleden in contact te 
brengen met de golfsport bij u op de baan of in het stadspark.
SPOT de mascotte is daarbij ook te huren. Het betreft een 
acteur (met buddy) die het mascottepak van SPOT kan 
bemannen volgens de briefing van TEAM RAAK!.

Plug & Play

Geschikt om nieuwe kinderen een clinic te kunnen bieden 
met materialen van RAAK!.

RAAK!-golfsets en putters

Met coole armbandjes en andere leuke hebbedingetjes voor kinderen, maar 
ook promotiemateriaal voor uw evenementen, zoals posters en uitnodigingen.

RAAK! merchandisepakket

Leuk om in het clubhuis neer te leggen voor de kinderen.

RAAK! kleurplaat

RAAK! is een initiatief van:

PAS

Ontdek hoe  
leuk golfen is!   

Datum: ...........................
................

................
......

Tijd: van ................ uur tot ................ uur

Locatie: ...........................
................

..

Neem je vriend(in) mee! 

LATER!

Check de kalender op golfraak.nl  

voor meer informatie 

128-0068 A2 poster RAAK! 090317_V4.indd   1

16-03-17   16:54

PAS
Check www.golfraak.nl

 Hoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

 ga je  mee 
golfen?
128-0068 ansichtkaart RAAK! 090317_V4.indd   1

16-03-17   16:59

Bestellen of aanvragen via info@golfraak.nl

mailto:?subject=
mailto:Bestellen%20of%20aanvragen%20via%20%20info%40golfraak.nl?subject=


-

De ondersteuning van de NGF gaat verder dan u denkt. Zakelijke ondersteuning 
blijkt door de jaren heen een zeer gewenste aanvulling naast de sportieve onder-
steuning die zo vanzelfsprekend is. Evenals begeleiding en advies op het gebied 
van duurzaam beheer en exploitatie. Er bestaat een aantal uitgaves van ‘wegwijs in’ 
over verschillende onderwerpen, aangevuld met cursussen en bijeenkomsten.

Golfbaanontwikkeling, -exploitatie 
en duurzaam beheer

Deze map is bedoeld als werkmap. Samen met de Committed to 
Green-begeleider kunt u de map gebruiken om de verschillende 
stadia van het programma op eenvoudige wijze te doorlopen. 
Middels het programma begeleidt de NGF u naar een 
(her)-certificering voor GEO.

Werkmap Commited to Green

A4 ordner |  Ca. 50 pagina’s basisvulling

Het verantwoord beheer van een golfbaan vraagt om visie, structuur én 
commitment. Golfers, overheid en samenleving stellen steeds hogere eisen aan 
de kwaliteit van het beheer, de budgetten staan onder druk en het belang van 
duurzaamheid neemt toe in het licht van veranderende milieuwetgeving. Het 
Committed to Green-programma, dat resulteert in een GEO-certificaat, biedt 
uw organisatie concrete handvatten om het beheer van uw golfbaan integraal 
en structureel te verbeteren. Met het GEO-certificaat sluit u aan op een groeiend 
kennisnetwerk dat inzichten, ervaringen en best practices ontwikkelt en deelt.

Vraag een vrijblijvende GEO-prescan van uw baan aan en laat u door een 
deskundige adviseren over de mogelijkheden. E-mail: duurzaam!golf@ngf.nl

KLAAR VOOR DE TOEKOMST!        WWW.NGF.NL

COMMITTED TO GREEN

✓
✓
✓

✓
✓
✓

green

VERBETEREN KWALITEIT VAN BEHEER

BESPAREN OP KOSTEN

VERGROTEN NATUUR- EN LANDSCHAPSBELEVING

ONDERSTEUNING IN UW GREEN DEAL-UITDAGING

BEPERKEN VAN MILIEURISICO’S

BEHALEN GEO-CERTIFICAAT

PARTNER

IN DUURZAAMHEID

Met het project Committed to Birds in het algemeen en deze 
uitgave in het bijzonder hebben NGF en Vogelbescherming voor 
ogen de rol van de golfbaan voor vogels verder te vergroten. 
Maar ook om golfers meer bewust te laten worden van alle mooie 
vogels op de golfbaan en hen er meer van te laten genieten.

Vogels en golfbanen

80 pagina’s  |  A4

VOGELS EN
GOLFBANEN
EEN LEIDRAAD VOOR VOGELVRIENDELIJK GOLFBAANBEHEER

KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE EN VOGELBESCHERMING NEDERLAND



-

Via www.ngf.nl en het NGF Informatieplein worden over deze zakelijke 
onderwerpen vragen beantwoord en zijn diverse factsheets, 
brochures en presentaties te downloaden.

Zakelijke ondersteuning in duurzaam 
beheer en exploitatie

Wegwijs in WOZ en lokale heffingen voor golfbanen
CAO Golfbranche en pensioenen
Wegwijs in subsidies in de golfsport
Wegwijs in BTW voor golfbanen
Wegwijs in erfpacht
Wegwijs in veiligheid en zorgplicht voor golfbanen
Wegwijs in belastingen voor golfbanen & -clubs

WEGWIJS IN WOZ EN 

LOKALE HEFFINGEN 

VOOR GOLFBANEN

• Waardering Onroerende Zaken 

• Gemeentelijke heffingen

• Stappenplannen en conceptbezwaarschriften

• Punt 1

• Punt 2

• Punt 3

NGF ZAKELIJK

• Wat is een CAO?

• Arbeidsvoorwaarden scan

• Veelgestelde vragen aan de Helpdesk CAO Golfbranche

NGF ZAKELIJK

CAO GOLFBRANCHE

PENSIOENEN

wegwijs in subsidies

in de golfsport

• Aanvragen van subsidies

• Overzicht subsidies en fondsen

• Samenvattingen regelingen

wegwijs in BTw

voor golfBanen

• (Sport)vrijstelling btw
• Aftrek van voorbelasting
• Fondswervende activiteiten
• Onroerende zaken

NGF_Wegwijs_BTW_04.indd   1 21-05-14   14:10

WEGWIJS IN ERFPACHT

• Erfpacht en golfbanen
• Waardering
• Canonherziening en heruitgifte
• Modelovereenkomst

WEGWIJS IN VEILIGHEID EN 

ZORGPLICHT VOOR GOLFBANEN

• Wet- en regelgeving
• Systematische aanpak
• Risicoinventarisatie en -evaluatie
• Uitgebreide informatiebladen

WEGWIJS IN BELASTINGEN

VOOR GOLFBANEN EN -CLUBS

• Een overzicht van relevante fiscale wet- en regelgeving

• Informatie gericht op exploitant, vereniging en golfer

• Nuttige links 



-

Postadres
Postbus 8585
3503 RN Utrecht

Tel. 030 - 242 63 70

www.ngf.nl

http://www.ngf.nl
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