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GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS REGLEMENTERING 2021
De organisatie van de examens behoort tot de bevoegdheid van de Sportcommissie.
• De kandidaten voor de Theorie Examens dienen zich in te schrijven op de lijsten bij
binnenkomst in het clubhuis.
• De kandidaten voor de Technische Proeven en de Baantest schrijven zich in via het
secretariaat (golf shop) bij Veronique.
De verschillende testen dienen te gebeuren onder toezicht van een lid van de
Sportcommissie.
De coördinatie wordt geleid door de captain van de Rabbits voor volwassenen en door de
captain van de Juniors voor de jeugdspelers.
REGLEMENT VAN DE PROEVEN
Het examen voor het Golfvaardigheidsbewijs bestaat uit 2 delen, namelijk de Baanpermissie
en de Baantest, die beiden binnen een periode van 6 maanden succesvol afgelegd moeten
worden.
1. BAANPERMISSIE
De Baanpermissie bestaat uit 2 onderdelen: het Theoretisch Examen en de Technische
Proeven.
1.1. Baanpermissie: Theoretisch Examen
Het examen mag maximum 80 minuten in beslag nemen en staat onder toezicht van een
examinator.
A. Schriftelijk examen voor volwassenen (16 jaar en ouder)
De kandidaat krijgt een “meerkeuze” vragenlijst over de Etiquette (10 vragen), de Definities (5
vragen) en de Golfregels van R1 tot R28 (15 vragen).
- Er mag een referentieboek over de golfregels gebruikt worden dat goedgekeurd is door de
R&A of de K.B.G.F. of de V.V.G.
Slagen voor het examen vereist een totaal van 24 goede antwoorden van de 30 vragen.
B. Schriftelijk examen voor junioren (13, 14 en 15 jaar)
De kandidaat krijgt een “meerkeuze” vragenlijst over de Etiquette (5 vragen) en de Golfregels
R1 tot R28 (10 vragen).
- De Leidraad van de Golfregels zal het referentiemiddel zijn voor het examen.
- Er mag een referentieboek over de golfregels gebruikt worden dat goedgekeurd is door de
R&A of de K.B.G.F. of de V.V.G.
Slagen voor het examen vereist een totaal van 12 goede antwoorden van de 15 vragen.
C. Mondeling examen voor junioren (12 jaar en jonger)
Dit examen verloopt in de vorm van een onderhoud, waarbij de kandidaat wordt
geconfronteerd met spelsituaties en waar hij moet antwoorden op vragen gesteld door de
examinator. De examinator kan vragen gebruiken uit de “meerkeuze” vragenlijsten voor
junioren of vragen formuleren op basis van de Leidraad van de Golfregels.
- De Leidraad van de Golfregels zal het referentiemiddel zijn voor het examen.
- Er mag een referentieboek over de golfregels gebruikt worden dat goedgekeurd is door de
R&A of de K.B.G.F. of de V.V.G. of de A.F.G.
Slagen voor het examen vereist een resultaat van 80%.
De kandidaten kunnen zich voorbereiden op dit examen door via internet te oefenen op de
website van de K.B.G.F.
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1.2. Baanpermissie: Technische Proeven:
Vooraleer ze de testen beginnen, krijgen de kandidaten een korte opwarmingsperiode.
A. Lang spel
De kandidaat moet 10 afslagen slaan die min of meer rechtdoor gaan en een afstand moeten
bereiken van +/-100m voor de dames en +/- 120m voor de heren.
Voor de jongeren onder de 15 jaar wordt de afstand teruggebracht tot +/- 80m voor de meisjes
en tot +/- 100m voor de jongens.
Voor de senioren wordt de afstand teruggebracht tot +/- 80m voor de dames en tot +/-100m
voor de heren.
Slagen voor de test vereist een score van 6 goede slagen op 10.
B. Chipping
10 “approaches” van een afstand van minstens 15m van de hole en minstens 5m buiten de
green die op de green dienen te landen en ook op de green dienen te blijven liggen..
Slagen voor de test vereist een score van 6 goede slagen op 10.
C. Putting
5 putts van 10m die op minder dan 2m van de hole tot stilstand moeten komen.
5 putts van 1m50 die op minder dan 30cm van de hole tot stilstand moeten komen.
5 putts van 1m die in de hole terecht moeten komen.
Slagen voor de test vereist een totaal van 9 goede slagen.
Het slagen in de proeven van zowel het lange als het korte spel, geeft recht op het afleggen
van de Baantest (9 holes single stableford) op voorwaarde dat de kandidaat reeds geslaagd is
voor het Theoretisch Examen.
De kandidaat moet enkel die onderdelen (theorie – lang spel – chipping - putting) overdoen
waarin hij niet geslaagd is.
Wanneer de kandidaat geslaagd is voor Theoretisch Examen en Technische Proeven mag hij
oefenen op de baan onder begeleiding van een speler met een Handicap 36 of minder.
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2. BAANTEST
• De proef zal worden gehouden uitsluitend op de golfbaan van Golfclub De Kluizen.
• De spelformule is 9-holes single stableford.
• Dames en Heren krijgen 4 strokes op hole 1, 2 en 3, verder 2 strokes op de alle Par 3
holes en 3 strokes op de Par 4 holes.
• De toegestane tijd om 9 holes in normale condities te spelen is 2 uur.
• De 9 holes moeten in 1 periode worden gespeeld.
Tijdens deze proef gaat de examinator na of de kandidaat de etiquette en golfregels toepast:
• een snelle clubkeuze;
• voor de slag, zich ervan verzekeren dat de spelers die voorop zijn, buiten schot zijn;
• stilte bewaren tijdens het spel;
• niet dralen vooraleer te spelen;
• de golftas op de goede plaats plaatsen;
• de “pitchmarks” en “divots” herstellen;
• de bal correct markeren op de green;
• niet op de puttinglijn lopen;
• scorekaart invullen;
• enz...
De kandidaat is geslaagd indien hij/zij minimum 18 stableford punten behaalt over 9
holes en op voorwaarde dat de kandidaat tijdens zijn ronde blijk heeft gegeven van
respect voor de etiquette en kennis van de Golfregels.
De kandidaat die geslaagd is krijgt clubhandicap 54.
De kandidaten hebben de keuze om de baantest af te leggen door een afspraak te maken met
de captain van de Rabbits (via het secretariaat, specifiek Veronique) ofwel onder begeleiding
van een golf Pro.
De jeugdspelers dienen een afspraak te maken met de captain van de Juniors.
Het secretariaat van de club levert het Golfvaardigheidsbewijs af (in de vorm van een
certificaat) getekend door de Captain van de club.

***
“GVB BEHAALD”
OP WEG NAAR EEN WORLD HANDICAP (WHS Hcp 36 of minder)
Deelnemen aan Rabbitswedstrijden georganiseerd voor clubhandicaps (Hcp 36,1 - 54)
Voor de Rabbits worden er meerdere keren per jaar wedstrijden georganiseerd. Hier krijgt u
de mogelijkheid om uw handicap te laten zakken.
Via i-Golf worden de Rabbitswedstrijden aangekondigd en kunt U zich hiervoor inschrijven. U
speelt de Rabbitswedstrijden onder begeleiding van een speler met maximum Hcp 28.
Junioren vanaf 13 jaar kunnen meespelen met de Rabbitswedstrijden.
Junioren jonger dan 13 jaar spelen Juniorswedstrijden.
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