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Huidige baan aangelegd in 1994/1995 
B–status per 14 oktober 1997 

 
 

Baangegevens 

Deze negen holes–baan, ontworpen 
door Alan Rijks, heeft een linksachtig 
karakter. De fairways zijn smal, de 
rough is hoog en de wind heeft vrij 

spel. Een baan die simpel oogt maar 
wel degelijk onverwachte uitdagingen 
biedt. De baan is gelegen op het 

noordwestelijke deel van het Maritiem 
Vliegkamp De Kooy tussen de weilanden 
en de bollenvelden. 

 
Geel PAR CR SR 
Dames 70 75,6 134 

Heren 70 69,3 123 
 
Blauw PAR CR SR 

Dames 70 72,7 128 
Heren 70 67,0 115 

 

Rood PAR CR SR 
Dames 70 69,8 122 
Heren 70 64,7 108 
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WIE ZIJN WIJ?  

De Marine Golfclub “Nieuwediep”, opgericht op 7 juli 1958, is een 
personeelsvereniging van de Koninklijke Marine. Het doel van de vereniging 

is de beoefening en bevordering van de golfsport, evenals de bevordering van 

de persoonlijke contacten tussen de leden onderling. De vereniging houdt in 

eigen beheer een uitdagende negen holes-baan in stand en voert het 
baanonderhoud uit met behulp van vrijwilligers.  

Het lidmaatschap staat open voor iedereen (militair of burger) die werkt bij 

de defensieorganisatie. Ook na de diensttijd bij defensie is lidmaatschap 

mogelijk. Bovendien kunnen ook familieleden1 lid worden. Daarnaast is er een 
beperkte ruimte voor lidmaatschap van niet-defensieleden. 

1Onder familieleden wordt verstaan de echtgeno(o)t(e) of partner waarmee een samenlevingscontract is 

gesloten en hun kinderen. 

 

Sinds 1995 wordt er gespeeld op een negen holes–baan die vlak bij het 

Maritiem Vliegkamp De Kooy ligt. De ingang is aan de Kortevliet.  
 

Per 14 oktober 1997 heeft de Nederlandse Golf Federatie de MGC de 

B-status toegekend. 

 
De structuur en het karakter van de vereniging vereisen een grote 

betrokkenheid van alle leden.  
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S P O N S O R E N 

Hole 1 

 

Hole 2 

 

Hole 3 

 

Hole 4  

Hole 5 

 

Hole 6  

https://www.defensie.nl/organisatie/marine
https://compri.eu/
http://www.de-jong.nl/
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S P O N S O R E N 

Hole 7 

 

Hole 8 

 

Hole 9 

 

Clubhuis 

 

Lockerruimte 

 

Clubcar 

 

Oefengreen 

 
 

https://www.heineken.com/nl/agegateway?returnurl=/nl
https://www.hurm.nl/
http://www.damen.com/companies/damen-schelde-naval-shipbuilding
https://www.davidloggiegolf.nl/
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S P O N S O R E N 

Golf op Maat 

 

AudioAanZee 

 

Hotel Café 
Restaurant 

Landsend 

 

Bouwkundig 
Tekenbureau 
Verkamman 

 

Straalbedrijf 
Sanders 

 

Pour Vous 
Schagen 

 

http://www.golfopmaat.nl/
http://www.audioaanzee.nl/
http://www.landsend.nl/
http://www.dakkapel-tekening.nl/
http://www.straalbedrijfsanders.nl/
http://www.pourvousschagen.nl/
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S P O N S O R E N 

ZIP interieur 

 

Harmony 
Management & 
Consultancy 

Harmony Management 
& Consultancy 

VTM 

Keukenmontage 

 

  

  

  

http://zipprojectinrichting.nl/index.html
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Kan iedereen lid worden van de MGC? 

1. De Vereniging kent de lidmaatschapstatus Defensielid en de lidmaatschap-

status Niet-Defensielid.  
2. De status Defensielid kan worden toegekend aan: 

a. Militairen in actieve dienst; 

b. Ambtenaren werkzaam bij een defensieorganisatie; 

c. Militairen na ontslag; 
d. Ambtenaren werkzaam bij een defensieorganisatie na ontslag; 

e. Familieleden van Leden genoemd in a t/m d.  

Onder familieleden wordt in de Statuten van de MGC verstaan de 

echtgeno(o)t(e) of partner waarmee een samenlevingscontract is 
gesloten en hun kinderen.  

3. De status Niet-Defensielid kan worden toegekend aan:  

Belangstellenden. 

Het aantal Leden met lidmaatschapstatus Niet-Defensielid is gelimiteerd.  

Welke lidmaatschapsvormen kent de MGC? 

Ledencategorieën 

1. Ledencategorieën Defensieleden: 

a. Gewone Leden. 
b. Niet-Regioleden.  

Indien het Lid meer dan 80 km van de golfbaan woont. 

c. Jeugdleden. 

Indien het Lid jonger is dan 21 jaar. 
d. Studenten leden, die als student zijn ingeschreven of als personeel in 

opleiding. 

Indien deze bij aanvang van het verenigingsjaar nog niet de leeftijd 

van zevenentwintig jaar hebben bereikt. 
e. Buitenlandleden.  

Indien het Lid in het buitenland woont. 

2. Ledencategorie Niet-Defensieleden: 

a. Gewone Leden. 
b. Jeugdleden. 

Indien het Lid jonger is dan 21 jaar. 

c. Studenten leden, die als student zijn ingeschreven of als personeel in 

opleiding. 
Indien deze bij aanvang van het verenigingsjaar nog niet de leeftijd 

van 27 jaar hebben bereikt. 

Kent de MGC een proeflidmaatschap? 

• Proeflidmaatschap: de MGC kent een Eenmalig Proeflidmaatschap voor 

Defensiemedewerkers en hun familieleden en niet defensieleden. 

Vooral beginnende golfers vinden het prettig om eerst kennis te maken 

met de golfsport en onze club voordat zij beslissen zich aan de club te 

verbinden. Maar ook de ervaren golfer die een overstap naar onze club 
overweegt is gebaat bij een kennismakingsperiode. Voor beide 

categorieën hebben wij het Eenmalig Proeflidmaatschap. 
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De Marine Golfclub ”Nieuwediep” biedt u met het eenmalige proef-

lidmaatschap een goede mogelijkheid om kennis te maken met de club, 

de baan en de unieke sfeer in ons clubhuis. Drie maanden kunt u als 
proeflid zonder stemrecht gebruik maken van alle faciliteiten, dus ook 

deelnemen aan wedstrijden onder de daarvoor geldende voorwaarden 

(bijvoorbeeld minimaal EGA Handicap 54). Na deze drie maanden kunt u 

besluiten om Gewoon Lid te worden. 

• Duur en aanmelding: eenmalig voor de duur van drie maanden. 

• Kosten: de kosten voor het eenmalige proeflidmaatschap bedragen in 

2019: € 100,00 plus, € 17,50 NGF-contributie (verzekering) en € 25,00 

borg voor de sleutel en bagtag. 

Bij opzeggen krijgt u na inleveren van sleutel en bagtag de borg terug. 

• Over naar vast lidmaatschap: als u besluit het proeflidmaatschap om te 

zetten naar een gewoon lidmaatschap hoeft u de NGF-contributie en borg 

niet meer te betalen. 

Verzorgt de MGC ook de handicap van Witte of Vrije golfers? 

De Vereniging kent behalve Leden ook Geassocieerden.  

Tegen een zeer lage contributie kunnen actief of gewezen militair of burger 

defensiemedewerkers of hun gezinsleden de MGC als hun Home Club 
aanwijzen. Dit betekent dat de vereniging de administratie van zijn/haar EGA 

Handicap bijhoudt en dat hij/zij ‘Geassocieerde’ is. Geassocieerden zijn geen 

Leden en hebben verder geen andere rechten of verplichtingen. 

Een Geassocieerde krijgt per jaar twee greenfees om te spelen. 

Wat ben ik het eerste jaar kwijt? Wat kost het? 

De contributie bestaat uit een eenmalige Entreefee en een jaarlijkse Jaarfee. 

Niet- Regioleden, Jeugdleden Studentleden en Geassocieerden zijn geen 

Entreefee verschuldigd, mag ook in 3 jaarlijkse termijnen betaald worden. 
De Entreefee is niet terugvorderbaar. 

Daarnaast moet jaarlijks een door de NGF vastgestelde NGF-contributie 

worden betaald  

Tevens dient bij aanvang lidmaatschap borg betaald te worden voor de sleutel 

van het toegangshek, clubhuis en een bagtag. 

De Jaarfee wordt van tijd tot tijd door de Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld. 

De hoogte van de Jaarfee is afhankelijk van de ledencategorie.  
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Voor 2019 gelden de volgende bedragen: 

Entreefee € 400,00  (eenmalig) 

Of in 3 jaarlijkse termijnen via incasso  € 135,00   
Sleutel en lidmaatschapsbewijs (bagtag) € 25,00  (borg) 

Jaarfee    

Contributie MGC € 500,00  

Contributie NGF (homeclub) € 17,50  
Contributie NGF (niet-homeclub) € 6,00  

 

Niet-Regioleden : (50%) 

Jeugdleden : (25%) 
Studentleden : (25%) 

Buitenlandleden : (10%) 

Geassocieerden : (10%) 

1. Wanneer het lidmaatschap aanvangt gedurende het jaar, wordt voor dat 
jaar een deel van de verschuldigde Jaarfee in rekening gebracht in 

overeenstemming met het aantal resterende maanden. 

2. Wanneer het lidmaatschap vanwege een overplaatsing wordt opgezegd 

vóór één juli, wordt de helft van de betaalde Jaarfee terugbetaald. 
3. Nieuwe leden van de categorie ‘Gewone leden’ die ook Entreefee moeten 

betalen (zie vraag 6) krijgen de keus om of hun Entreefee, Jaarfee en 

NGF-contributie in een keer of gedurende vier jaar in maandelijkse 

termijnen te betalen.  
Betalen in maandelijkse termijnen houdt in: 

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. 

U bent GEEN maandlid, maar een lid met een betaling per maand. 

– De Marine Golfclub “Nieuwediep” wordt uw homeclub. 
– De Entreefee en NGF-contributie zijn in dit bedrag verwerkt. 

– De Marine Golfclub “Nieuwediep” krijgt een machtiging tot automatische 

incasso. 
Voor 2019 is het € 52,50 per maand. Bij contributieverhoging wordt 

ditbedrag aangepast. 

 

Ik ben al eens lid geweest van de Marine Golfclub “Nieuwediep”. 
Moet ik bij een hernieuwd lidmaatschap weer Entreefee betalen? 

De Entreefee is een eenmalige contributie die Leden, met uitzondering van 

jeugd en studentleden, bij aanvang lidmaatschap moeten betalen. Bij een 

hernieuwd lidmaatschap hoeft niet opnieuw Entreefee betaald te worden 
(m.u.v. hen die hun certificaat hebben laten verzilveren). 

Is er een restitutieregeling als ik vaar of uitgezonden ben? 

Voor Defensieleden bestaat een restitutieregeling indien zij, voor het 

uitvoeren van hun werkzaamheden, van defensiewege hun werkzaamheden 

elders (varen, vliegen, uitzending) moeten uitvoeren. 

Restitutieregeling: 

• minimaal 16 weken afwezig zijn;  
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• afwezigheid kan uit meerdere periodes van minimaal zeven aansluitende 

dagen bestaan;  

• aan het einde van het jaar worden deze perioden bij elkaar opgeteld;  
• het restitutiepercentage is 70% van betaalde contributie over de 

desbetreffende voor restitutie in aanmerking komende maanden;  

• door het desbetreffende Defensielid wordt een aanvraag tot restitutie, 

onderbouwd met de benodigde bewijsvoering (bijv. Peoplesoft), 
aangeboden aan de secretaris die voor verdere afhandeling zal zorgdragen.  

Waarom moet ik NGF-contributie betalen? 

De club dient voor alle leden, een contributie als lidmaatschap van de 

Nederlandse Golf Federatie (NGF) te betalen. 
Bij deze contributie is inbegrepen: 

– toezending van het Officiële Orgaan van de NGF (één exemplaar per 

huisadres);  

– deelname aan de collectieve aansprakelijkheidsverzekering;  
– een NGF-kaartje. 

Wat is een Home Club? 

De Home Club is de club waar de handicap wordt bijgehouden. Indien een 

speler lid is van meer dan één club dient hij één club aan te wijzen als zijn 
Home Club. Een speler mag niet meer dan één Home Club hebben! 

 

 

Mag ik direct de baan op als ik lid ben? 
Leden hebben speelrecht op de golfbaan indien zij NGF-Golfbaanpermissie MGC 

hebben gekregen of een EGA Handicap hebben. Dit speelrecht kan beperkt 

worden tijdens clubwedstrijden of andere activiteiten op de golfbaan. 

 
 

Ik heb al NGF-Golfbaanpermissie bij een andere golfclub, is die dan 
bij jullie geldig? 

Nee, de golfbaan grenst aan het Maritiem Vliegkamp De Kooy.  

In verband met veiligheidsmaatregelen gelden er speciale regels voor het 

betreden en spelen van de baan.  

De MGC heeft een eigen baanpermissieregeling, de NGF-GolfBaanpermissie MGC. 

Zie het hoofdstuk van de Regel- en Handicapcommissie.  
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HUISREGELS MARINE GOLFCLUB “NIEUWEDIEP” 

1. Algemeen 

a. Leden dienen iedereen die deze Huisregels niet nakomt op een 

beleefde manier hierop aan te spreken. Ingevolge de Statuten 

kunnen tegen leden die de Huisregels overtreden maatregelen 
worden getroffen. 

2. Beveiliging 

a. Laat het toegangshek na passeren altijd in het slot vallen. Laat 

geen niet-leden onbegeleid op de baan. 
b. De eerste en de laatste persoon op de baan moet zich telefonisch 

melden bij de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie 

(DBBO) Maritiem Vliegkamp De Kooy (tel. 5 86 20). De laatste 

persoon die het clubhuis verlaat dient alle ramen te sluiten, de 
lichten van de vergaderruimte en clubroom uit te doen (alle andere 

lichten gaan automatisch uit) en alle buitendeuren (ook de keuken 

en lockerruimte) op slot te draaien. 

c. De laatste persoon die de baan verlaat dient met sleutel het 
toegangshek op slot te draaien. 

d. Bij onraad dient u de DBBO te waarschuwen en het bestuur 

hierover in te lichten.  

3. Op de baan 
a. Voorkom schade aan en rommel (ook sigarettenfilters) in de baan. 

b. Oefenslagen, anders dan tijdens het spelen van een oefenronde, 

dienen uitsluitend gedaan te worden in het oefengebied tussen de out 

of bounds en de fairway van hole 9. 
c. Gezamenlijk gebruik van stokken en/of golftas is niet toegestaan.  

d. Repareer pitchmarks en leg plaggen terug. 

e. Rij niet met uw kar over greens of afslagplaatsen, blijf hier drie meter 

vandaan. 
f. Rij niet met uw kar tussen greenside bunkers en green door. 

g. Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang. Sla geen ballen in hun 

richting. 

h. Voer geen mobiele telefoongesprekken die als hinderlijk voor uw 
omgeving kunnen worden ervaren. 

i. Maak alle buggy’s beschikbaar voor deelnemers aan clubwedstrijden. 

4. Voorrang op de baan 

a. Indien een flight geen “standing” heeft, betekent dit dat deze geen 
voorrang heeft op de baan en niet kan verwachten dat flights met 

“standing” zich t.a.v. het doorlaten aan de etiquetteregels zullen 

houden. Een flight die geen “standing” heeft mag een andere flight 

nooit hinderen. 
b. Een éénbal heeft geen “standing”.  

c. Een flight behoort op hole 1 te starten. Een flight die niet op hole 1 is 

gestart heeft geen “standing”.  

d. Flights die van de negende green komen voegen bij toerbeurt (maar 
met voorrang) in tussen de wachtende flights op de eerste tee. 
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5. Kledingcode 

a. Algemeen 

• Kleding dient schoon te zijn en er verzorgd uit te zien.  
b. Op de baan 

• Indien een shirt of blouse dan met een kraag (voor heren voorzien 

van mouwen) en zonder grote tekst of afbeelding. 

• Schoenen die de baan niet kunnen beschadigen. 
• Indien korte broek dan minimaal tot ongeveer vijftien cm. boven 

de knie. 

c. In het clubhuis 

• Geen hoofdbedekking. 
6. Clubhuiscode 

a. Opruimen 

Leden dienen het door hen of hun introducé gebruikte serviesgoed, 

glaswerk, asbakken etc. af te ruimen, af te wassen en op te ruimen. 
Tafels en stoelen dienen schoongemaakt en rechtgezet te worden. 

Het clubhuis inclusief terras dient dus opgeruimd te worden 

achtergelaten. 

b. Privé-eigendommen 
Anders dan kleding in de kleedkamer mogen privé-eigendommen niet 

in het clubhuis worden achtergelaten. Lockers in de kleedkamers 

alleen gebruiken indien de gebruiker op de baan aanwezig is. 

c. Telefoons 
Voer geen (mobiele) telefoongesprekken die als hinderlijk kunnen 

worden ervaren door uw omgeving. 

d. Golftassen/karren 

Golfkarren/tassen dienen niet op het terras of de paden te worden 
geparkeerd.  

e. Consumpties 

Consumpties dienen uit een glas of met een rietje te worden 

gedronken.  
f. Barrekening 

Leden en introducés dienen hun consumpties direct af te rekenen via 

de kassa met PIN betaling. Gastheren zijn verantwoordelijk voor 

betalingen door hun introducés. 
g. Roken 

In het clubhuis zijn alle vormen van roken verboden. 

 

 
Het bestuur  
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De Golfsport 

De uitdaging bij golfen is om in zo min mogelijk slagen een bal met een stok 

vanaf een afslagplaats in een hole te slaan. Winnaar van een wedstrijd is de 
speler die daar het minst aantal slagen over doet. Met gelijke kansen om te 

winnen kunnen goede en minder goede spelers, door het toepassen van een 

handicap, toch een spannende en gelijkwaardige wedstrijd tegen elkaar 

spelen. In de golfsport bestaan verschillende spelvormen om een wedstrijd te 

spelen. 

De Handicap 

Iedere golfer die lid is van een golfclub welke is aangesloten bij de NGF, kan 

een officiële handicap krijgen. De hoogte van de handicap van een speler 
geeft zijn speelsterkte aan. Hoe lager zijn handicap des te beter de speler 

kan golfen. De beginnende golfer dient eerst de NGF-Golfbaanpermissie MGC 

te verkrijgen welke verleend wordt door de Regel- en Handicapcommissie 

(R&H-commissie). Daarna dient het golfregelexamen te worden behaald 
alvorens men kan opgaan voor EGA Handicap 54. Zodra de speler beter gaat 

golfen zal deze EGA Handicap steeds lager worden. 

Handicapverrekening bij een wedstrijd 

De score van een speler in een wedstrijd wordt berekend door zijn handicap 
af te trekken van het totaal aantal slagen dat hij nodig had om alle holes te 

spelen. Degene met de aldus berekende laagste score is de winnaar van een 

wedstrijd. In de golfsport bestaan ook andere vormen van puntentelling. 

NGF-Golfbaanpermissie MGC 
Om te voorkomen dat beginnende golfers op de baan andere spelers 

hinderen, moet door de R&H-commissie z.g. NGF-Golfbaanpermissie MGC zijn 

toegekend voordat op de baan gespeeld mag worden.  

Een lid krijgt NGF-Golfbaanpermissie MGC nadat: 

- een golfleraar schriftelijk heeft verklaard dat betrokkene ‘slagvaardig’ is; 

- gebleken is dat betrokkene een goede kennis van de etiquette en begrip 

van de golfregels bezit; en  

- betrokkene onder begeleiding van een lid van de R&H-commissie op de 

baan heeft gespeeld bij voorkeur 9 holes. 

De kandidaat ontvangt dan de NGF-Golfbaanpermissie met de naam van de 

betreffende golfbaan. De NGF-Golfbaanpermissie heeft een geldigheidsduur 

van 1 januari tot 1 maart van het daaropvolgende jaar en kan ieder jaar 

worden verlengd. De houder van NGF-Golfbaanpermissie valt door middel 

van de NGF-pas gedurende de geldigheidsperiode daarvan onder de dekking 

van een door de NGF afgesloten collectieve WA-verzekering 

Wat zijn de eisen om aan een Rabbitwedstrijd mee te mogen doen? 

Vanwege de structureel lage opkomst bij de ingeplande Rabbitwedstrijden 

heeft de Rabbitcommissie besloten deze wedstrijden uit het wedstrijdschema 
te halen. 

Hiervoor in de plaats komt een persoonlijke begeleiding, waarbij ieder 

beginnend golfer een afspraak kan maken met een lid van de Rabbitcommissie 

om een Qualifying Kaart te lopen. 
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EGA Handicap 

Veel golfbanen stellen minimale eisen aan de golfvaardigheid van een speler 

voordat zij deze toelaten op hun baan. Om spelers te kunnen laten bewijzen 
dat zij over een bepaalde golfvaardigheid beschikken, heeft de NGF de EGA 

Handicap 54 in het leven geroepen. Golfbanen stellen veelal het bezit van 

EGA Handicap 54 als minimale eis om op hun baan te mogen spelen. Daarom 

kan het behalen van de EGA Handicap 54 verstandig zijn voor een clublid dat 
graag op andere banen speelt. 

De Regel- en Handicapcommissie examineert alle vereisten. 

EGA Handicap 54 wordt afgegeven nadat de kandidaat met goed gevolg heeft 

voldaan aan de volgende eisen: 

a. het behalen van NGF-Golfbaanpermissie MGC. 

b. het behalen van het golfregelexamen. 

c. het inleveren van een Qualifying Kaart uitgaande van handicap 54 

waarbij 18 punten of meer bij het spelen van 9 holes of 36 punten of 

meer bij het spelen van 18 holes worden behaald. 

De kandidaat moet NGF-Golfbaanpermissie MGC hebben behaald en zijn 

geslaagd voor het golfregelexamen voordat hij een Qualifying Kaart van 

handicap 54 kan spelen. Het golfregelexamen mag ook worden afgenomen 

voordat de NGF-Golfbaanpermissie MGC is behaald. 

– Bij het behalen van EGA Handicap 54 ontvangt de kandidaat een NGF-

pasje met daarop vermeld handicap 54 of lager. EGA Handicap 54 heeft 

een geldigheidsduur van 1 januari tot 1 maart van het daar op volgende 
jaar en kan ieder jaar worden verlengd. De houder van handicap 54 valt 

gedurende de geldigheidsduur van de NGF-pas onder de dekking van een 

door de NGF afgesloten collectieve WA-verzekering. 

– Clubs en golfbaaneigenaren kunnen van een speler verlangen dat een 
geldige EGA Handicap 54 of lager wordt getoond. Uitdrukkelijk wordt 

vermeld dat het geen rechten verschaft van toegang tot en/of het bespelen 

van golfterreinen. 

De beoordeling hiervan is voorbehouden aan de betreffende club of 
golfbaaneigenaar. 

– De afgifte van EGA Handicap 54 geschiedt door de Regel- en 

Handicapcommissie. 

Na iedere Qualifying Score wordt de handicap aangepast conform de 

daarvoor geldende tabellen. 
De Playing Handicap voor 9 en 18 holes is te vinden in de tabellen op het 

publicatiebord en de website.  
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