
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 ACADEMY 2020 

NAAM 

Voorkeurdag 1: 

ADRES 

GSM. 

e-mail 

GEB.DAT. 

Beroep 

Handtekening Datum 

Aanvang lessen: 

Bedrag: 

Aantal pers. groep 

058/24.10.77 - info@westgolf.be 

Cash 

Overschrijving 

Credit Card Bet.Datum: 

Bet.Datum: 

Bet.Datum: 

Ontvangen:   

Reglement boek 

 

 

 6 maanden lidmaatschap 
Westgolf  

 Gratis Driving Range bal-
len 

 Incl. gebruik van de oefen-
faciliteiten (driving range, 
putting green, chipping 
area) tijdens en buiten de 
lessen gedurende 6 maan-
den 

 Het officiële reglementen-
boekje van de Belgische 
Golffederatie 

 Theorieles + les op het ter-
rein & theorie-examen. 

 Technisch en praktisch 

examen. (GVB) 

 

 

 

Academy - formule :  
6 maanden lid à € 390,00  

+ € 22 Stagekaart 
8 privélessen van 1/2 uur  

 
Academy - formule  2 pers. :       
6 maanden lid à € 315,00 p.p.  

+ € 22 Stagekaart 
6 x 1 uur les 

 
Academy - formule  3 pers:         

6 maanden lid à € 290,00 p.p. 
+ € 22 Stagekaart 

7 x 1 uur les 
 

Academy - formule 4 pers. :        
6 maanden lid à € 270,00 p.p. 

+ € 22 Stagekaart 

WESTGOLF ACADEMY  

Pietestraat 1 - 8434 WESTENDE 

TEL. 058/24.10.77 

info@westgolf.be- www.westgolf.be 



 HOE BEHAALT U UW GVB ?? 
(Golfvaardigheidsbewijs) 

Tijdens  uw opleidingsperiode worden er regel-
matig theorielessen gegeven over de golfregle-
menten en de Etiquette met Power Point presen-
tatie en op de baan,  met een lid van de Sport-
commissie. 

Je kan steeds via het secretariaat afspreken 
met een Buddy om het terrein op te gaan vooral-
eer je je theorie examen aflegt, zo krijg je meer 
inzicht van diverse spelsituaties. 

THEORETISCH EXAMEN  

30 multiple choice-vragen opgesteld door de 
KBGF wat betreft de  Golfetiquette en de Golfre-
gels en 4 praktische vragen ivm met stafslagen 

Te behalen totaal 30/50 = 60 %  (etiquette en golf-
regels).  

Na het slagen van het theoretische gedeelte 
volgt het  

TECHNISCH EXAMEN  

Dit examen wordt na afspraak afgelegd met een 
lid van de Examencommissie. (tel.nrs. voor af-
spraak te bekomen op het secretariaat of op lijst 
Ad valvas).  

Bestaat uit:  

- 10 lange afslagen (6 bereiken een afstand van 75 
m dames & 100 m heren) 

   Deze slagen moeten min of meer rechtdoor 
zijn.  

- 10 approaches van 30 m.  
- 10 Chips van 10m op minder dan 3m.van de hole 

- 5 putts van 5 m waarvan 2 op minder dan 2m. 
van de hole 

- 5 putts van 1 m. waarvan 2 in de hole 

Totaal te behalen  bij het technisch Examen: 
30/45 

Het golfvaardigheidsbewijs of GVB is zowat 
het "rijbewijs" op de golfbaan. Elke beginnen-
de golfspeler dient door het afleggen van 
enkele examens eerst te bewijzen dat hij de 
spelregels kent en het spel kan spelen, zo-
dat de golfsport overal ter wereld op dezelf-
de manier en met eerbied voor zijn tradities 
beoefend kan worden. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 on-
derdelen: de baanpermissie en de baantest. 

De baanpermissie bestaat uit een theore-
tisch examen, waarbij gepeild wordt naar de 
kennis van de etiquette en de golfregels, en 
uit een praktisch examen, waarbij de techni-
sche bekwaamheid getest wordt. 

Eens de baanpermissie behaald, krijgt de 
speler toelating tot de golfbaan van zijn ei-
gen club om het spel te spelen en in te oefe-
nen. Zodra hij wat meer vertrouwen heeft, 
kan de speler in samenspraak met de exa-
minator afspreken om het Praktisch examen 
af te leggen. Dit wordt op 9 holes gespeeld. 
Indien de speler met zijn 6 beste scores het 
vereiste aantal Stablefordpunten behaalt,(17 
op 6 Holes)  dan is hij geslaagd voor de 
baantest en behaalt hij zijn GVB. U kan gra-
tis en zoveel als u wil oefenen voor uw theo-
retisch examen met de GVB-quiz: http://
golfbelgium.info 

Het slagen van de proeven 1 & 2 geven toe-
gang tot het terrein om het verdere examen 
voor te bereiden. Dit mag enkel in gezelschap 
van een speler met handicap –30 of mits af-
spraak met het secretariaat (beschikbaarheid 
van het terrein) 

Probeer vooraleer het praktisch examen af te 
leggen een paar maal mee te lopen als caddy 
met andere spelers of tijdens een hcp. tornooi.  

PRAKTISCH EXAMEN 

Het praktisch examen wordt afgelegd onder 
toezicht van een lid van de Sportcommissie en 
bestaat uit een ronde van 6 holes op het ter-
rein in Stableford punten 

Te behalen : 12 pnt. Stableford  + kennis van 
etiquette en golfregels. 

Zodra de kandidaat speler zijn theoretisch, 
technisch en praktisch examen met voldoe-
ning afgelegd heeft wordt een handicap van 45 
toegekend.  

NV WESTGOLF  
ING BE28 3800 0632 9020   -  BIC  BBRU BE BB         


