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BAANPERMISSIE 

Na het behalen van je Theorie én je 

Technische proeven krijg je toelating 

op de baan om je voor te bereiden 

op je Praktisch examen. Hier zijn 

echter voorwaarden aan verbonden: 

Indien je alleen wenst te spelen kan 

dit ENKEL vóór 09h00 ‘s morgens of 

na 18h00 ‘s avonds maar nooit 

tijdens het WE. Indien je vergezeld 

bent van een speler van Hcp –30 

mag je steeds op de baan. Je slaat af 

van de ORANJE tees.  Denk erom 

steeds snellere spelers voorrang te 

geven, de andere spelers niet te 

storen, het spel niet op te houden 

(bal oprapen indien je niet meer kan 

scoren) en de etiquette te 

resepecteren ivm met snel 

speltempo. 

 TIP: Loop zo veel mogelijk mee met 

verschillende spelers, van iedereen 

leer je iets anders bij!  

STAP 4 

WESTGOLF 

STAP 5 

PRAKTISCH EXAMEN 

De laatste stap is het Praktisch examen op 

de baan. Met de Marshal worden er 6 

holes gespeeld, afslaan vanaf de Oranje 

Tees. Je krijgt 2 strokes per hole en je 

moet 12 punten behalen.  

Geslaagd? Proficiat hebt je GVB met HCP 

45 verdiend! Vanaf nu sla je af op de Rode 

of de Gele Front tees. Breng nu nog 2 

scorekaarten binnen van 18 holes, 

gespeeld met een medespeler van Hcp –

30, dit om terreinervaring op te doen 

alvorens deel te nemen aan de Rabbit 

tornooien die om de 2 weken plaats 

vinden, nml. Op zaterdag om 10:00 en op 

zondag om 14:00.Na enkele deelnames aan 

deze Rabbit-tornooien kan je je dan ook 

inschrijven voor de Seniors, de Ladies, de 

Mens en Grand’Prix tornooien.  

Als je Hcp 36 hebt bereikt, leg je dan 

opnieuw een Theoretisch vragenlijst, deze 

x de officiële vragenlijst van de KBGF.  

Opgepast :  Scorekaarten van 

bu itenlandse terreinen ,  bui ten 

Compet it i t ies ,  tel len niet  mee a l s EDS 

(  kaart om je Hcp te zakken)  



GOLFLESSEN 

In je starterspakket zijn een aantal 

lessen bij de Golfpro Johan 

Verlinde inbegrepen. 

Op de Practice en Chipping range 

leer je lange slagen, korte slagen 

( approachen) 

Om de 2 maanden kan je 

Theorieles (+- 3uur)  volgen, 

gegeven door de Marshal Christian 

Craenenbrouck. 

Data worden regelmatig kenbaar 

gemaakt via email, de website en 

igolf. Inschrijven kan via Igolf of 

per mail naar het secretariaat. 

info@westgolf.be 

 

STAP 1 

THEORIE EXAMEN 

Je krijgt 30 vragen multiple choice 

en moet een minimum score 

behalen van 24/30. 

Hiervoor krijg je 2 uur tijd. Het is 

een open boek examen dus kan je 

de antwoorden opzoeken in het 

regelementenboekje.  

De vragen oefenen kan vooraf via 

de website van de VVG, tik 

GOLFQUIZ VVG in Google en volg 

de link. 

De vragen van dit theorie-examen 

gaan specifiek over etiquette en 

basisregels van de golf.  

 

 

 

 

 

 

 

TIP: Probeer zo veel mogelijk met spelers mee 

te lopen ( als Caddie) om de golfreglementen 

aan te leren voor je Theorie-examen af te 

leggen!  

STAP 2 STAP 3 

TECHNISCH EXAMEN 

Na het slagen van je theorie-

examen en zodra je al voldoende 

gevorderd bent met het aanleren 

van de golfswing kan je het 

Technisch examen afleggen met de 

Marshal. (Tel. 0486/79.79.13)  

Dit behelst volgende testen: 

10 afslagen op practice van op mat of 

op het gras  

Dames => +- 100 m. / Senior & 

Junior=>75 m. 

Heren => +-120 m. / Senior& 

Junior=>100 m. 

(bal moet recht en in de lucht ) 6/10 

* 10 approaches van 30 m. van op het 

gras voor Practice waarvan 6 bij doel  

* 10 Chips van 15 m.op minder dan 3m 

bij de hole 

* 5 putts van 10m. op minder dan 3m bij 

de hole 

* 5 putts van 5m. op minder dan 2m bij 

de hole 

* 5 putts van 1m waarvan 2 in de hole 

Te behalen : 30/45 


