
 

 
 

 
WELKOM 

 
bij de Kennemer Golf & Country Club. Opgericht op 11 december 1910, verhuisde de 
Kennemer Golf & Country Club in 1928 naar zijn huidige locatie, naar een baan die nieuw 
ontworpen was door Harry Colt. Sindsdien zijn er toevoegingen gedaan op basis van de 
ontwerpprincipes van Colt, leidend tot de huidige 27 holes. De baan heeft een open karakter, 
dus wind is een belangrijke factor. Of u nu amateur of professional bent, u wordt uitgedaagd 
door het unieke ontwerp, de rough en de heersende zuidwestelijke wind, allemaal 
kenmerken van Nederlands oudste baan aan zee. De Kennemer Golf & Country Club heeft 
vele nationale en internationale amateur- en professionele toernooien georganiseerd. De 
Dutch Open is al meerdere malen hier gespeeld. De afgelopen jaren stonden we voor de 
uitdaging om een baan van topkwaliteit te presenteren, zonder het gebruik van pesticiden of 
andere kunstmatige substanties. We zijn trots op de resultaten tot nu toe en hebben er 
vertrouwen in dat de kwaliteit van onze tees en greens verder zal verbeteren. Er is een 
renovatieprogramma voor bunkers aan de gang en als u toevallig een bunkerschot heeft, 
dan zult u de verbeteringen aan onze bunkers ervaren. We verwelkomen u ook graag in ons 
historische clubhuis, ook gebouwd in 1928, met een prachtig uitzicht over de baan. Onze 
collega’s in Club Restaurant de Kennemer kijken ernaar uit u te verwelkomen voor een 
drankje, lunch of diner. We hopen dat u uw bezoek aan de Kennemer Golf & Country Club 
met plezier zult herinneren.  
 
Enno D. Osinga, Voorzitter KG&CC 
 
 

  



 

Informatie en tips voorafgaand aan uw golfdag: 
 

Covid-19: 
 
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Lees voor uw bezoek het 
actuele protocol: klik hier 
 

Route en Parkeren: 
 

• Voor een routebeschrijving vanaf uw vertrekpunt klikt u hier. 

• Bij aankomst kunt u parkeren op de parkeerplaats aan uw linkerhand. Deze 
parkeerplaats is voorzien van vier oplaadpunten. 

 

Baan: 
 

• Wij vernemen twee dagen voorafgaand aan uw speeldatum het definitieve ( en daarmee 
te factureren) aantal spelers.  

• Indien gewenst verzorgen wij een neary en/of longest drive 

• Voor de playing handicap tabellen klikt u hier. 

• Voor de baan lay-out klikt u hier. 
 
Etiquette  & dresscode: 
 

• Gebruik telefoon niet toegestaan in het clubhuis en baan 

• Na het spelen wordt een verzorgd uiterlijk op prijs gesteld  

• Voor het volledige overzicht van onze Etiquette  & dresscode klikt u hier 
 

 

 
 

 

Welkom 

Ons team bestaande uit Cynthia, Manon, Gerrit, Marit, Claudia, Guus, Mo en natuurlijk 
Anwar ontvangen u graag in ons Club Restaurant de Kennemer. De openingstijden zijn als 
volgt: 

• Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur / zaterdag en zondag vanaf 09.00 uur. 

• Dinermogelijkheden met reservering van dinsdag t/m vrijdag; op de overige dagen is er 
een beperkte kaart in de avond beschikbaar. 

• Van maandag t/m vrijdag is er tussen 08.30 - 11.00 uur een ‘coffee to go’ faciliteit 
beschikbaar bij de Caddiemaster: verse koffie, cappuccino en espresso, zoals u dat 
gewend bent. 

https://kennemergolf.nl/app/uploads/Unorganized/Protocol-KGCC-per-15-juni-2020-2.pdf
https://www.google.com/maps/dir/Kennemer+Golf+%26+Country+Club,+Kennemerweg+78,+2042+XT+Zandvoort/@52.369724,4.552892,13z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5eea7df5e4149:0xc5ba3fe7d979c62a!2m2!1d4.5528923!2d52.3697239!3e0?hl=nl-NL
https://kennemergolf.nl/golfen/playing-handicap-tabellen/
https://kennemergolf.nl/golfen/course-layout/
https://kennemergolf.nl/bezoekers/etiquette-dresscode/


 

 
Reserveren  

Reserveringen lunch en diner graag via het e-mailadres clubrestaurant@kennemergolf.nl o.v.v. 
naam, aantal personen, voorkeurstijd en of het gaat om een gezelschap uit een gezamenlijke 
huishouding ja/nee. Na ontvangst van een bevestiging van onze zijde, is uw reservering 
definitief. 

Betaalwijze: 

Bij het Club Restaurant kan uitsluitend met pin of creditcard (Visa, Mastercard) worden 
betaald. 

 

 

 
Kennemer Golf & Country Club 

Kennemerweg 78 
2042 XT ZANDVOORT 

023 5712836 
info@kennemergolf.nl  
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