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WELKOM  

Hartelijk welkom in onze familiale golfclub De Kluizen. 

In deze brochure gaan we jullie trachten wegwijs te maken, 

aangaande het reilen en zeilen van onze club : 

 

 

 

 

- Wie is wie 

- Hoe behalen we onze route 36 

- Groepslessen pro’s 

- Contactpersoon voor Rabbits  

- Wat is een rabbit 

- Toegang tot terrein 

- Etiquette  

- Golfregels 

- Golfkledij 

- Mentorship 

- Lidmaatschap 

- Sponsors  
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WIE IS WIE  

Onze voorzitter en eigenaar van de club : Nick De Jonge  

 

Secretariaat  

Hier kan je terecht met al je vragen aangaande golf, 

lidmaatschap, tornooien, inschrijvingen praktische proeven, 

théoretisch examen … 

Shop : Hier kan je golfschoenen, golfkledij, golfclubs en de nodige 

accessoires voor de golfsport kopen, met vakkundig advies. 

                               

Jasmine Van Petegem            Véronique Van der Brempt 
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De Pro’s 

Onder leiding van Head Pro Sam Baeyens wordt er een gevarieerd 

programma van lessen aangeboden in golfacademie De Kluizen 

samen met Pro Michaël De Rouck.  Zij begeleiden u via 

praktijklessen in uw route 36.  Ze nemen tevens uw baantest af. 

U kan lessen boeken rechtstreeks met de Pro’s of via secretariaat. 

Contactgegevens : 

Sam Baeyens 

samuel.baeyens@telenet.be 

Tel : 0485845015 

 Les boeken via website : sambaeyens.proagenda.com 

 

Michaël De Rouck 

michaelderouck@hotmail.com  

Tel : 0478321147 

Les boeken via website :michaelderouck.proagenda.com 

 

Indien je niet aanwezig kan zijn op een geboekte les, gelieve 

rechtstreeks telefonisch met de pro contact op te nemen. 

 

 

 

Sam          Michaël 

                       

mailto:samuel.baeyens@telenet.be
mailto:michaelderouck@hotmail.com
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Head Captain :  Willem Meersschaut, hij leidt het sportieve 

gedeelte in de club en zit de sportcommissie voor, die bestaat uit 

de voorzitter, de diverse captains, het secretariaat en de head pro 

 

 

Captains van de diverse departementen  

                  

Seniors Ladies              Men  Juniors        Rabbits    Young Aldults 

Etienne   Gaby               Pascal             Gilles                Wim              Frederick 

Van Impe  Grysolle       Van Den Berge      Van Den          Ysebaert           Vergotte  

                                                                     Meerssche      
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Marshalls  

Deze personen zorgen ervoor dat op het terrein alles vlot kan 

verlopen.  Zodat iedereen een aangename partij kan spelen. 

Tijdens tornooien kijken ze erop toe, dat de golfregels op een 

correcte manier worden toegepast en trachten de spelers te 

helpen waar nodig.  Ze kunnen bepaalde sancties opleggen, door 

rapportage aan de sportcommissie. 

 

                                  

Patrick Soetinckx      Bruno Martens               Wim Ysebaert  

 

Regelmeester :  Cyriel Bayens 

Hij is expert in het kennen van de golfregels en zal 

sportcommissie adviseren waar nodig. 

 

Greenkeeper : 

Greenkeeper is verantwoordelijk voor het onderhoud van het 

terrein.  Hij verdient het nodige respect.  Wij als spelers kunnen 

hem hierbij helpen door pitchmarks te herstellen, divots te 

herstellen en bunkers te harken.  Greenkeeper heeft steeds 

voorrang op het terrein.  Spelers moeten wachten om te spelen 

indien nodig! 
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HOE BEHALEN WE ONZE ROUTE 36 

Route 36 voor startende golfers, is jouw persoonlijke 

trajectbegeleiding om aan de hand van verschillende 
badges/milestones spelenderwijs handicap 36 te behalen. 

Het ROUTE 36 traject bestaat uit meerdere badges, te zien in 
de BEgolf App namelijk:  

 

Er is mogelijkheid om de badges gedeeltelijk zelf in te vullen door 
de oefeningen die onder de badges verborgen liggen te doen of in 
te vullen in de BEgolf App. Hierdoor gaat de lichtgrijze badge zich 
half inkleuren. Voor het geheel laten inkleuren van de badge dien 
je voor het examen van de bijbehorende badge te slagen. 

De organisatie van de examens behoort tot de bevoegdheid van 
de Sportcommissie.  

• De kandidaten voor het theorie-examen en/of technische 
proeven, moeten zich inschrijven op de lijsten op bord 
Rabbits.  (boven tegenover toiletten clubhouse) 

• Voor baantest kan er rechtstreeks een afspraak worden 

gemaakt met uw pro naar keuze. (mits geslaagd te zijn voor 
théorie en technische proeven.  Baantest kan niet worden 
afgelegd op wintergreen en extreme weersomstandigheden) 

 

De verschillende testen moeten 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. 
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BADGE - WELKOM 

 

Criteria voor het behalen van de badge: Het Route 36 traject zal 
worden geactiveerd nadat er met de Golfclub De Kluizen een 
lidmaatschap of startpakket is afgesloten en nadat er door de club 
een startpas is aangevraagd. 

• De startende golfer ontvangt de badge WELKOM. 
• Deze is gekoppeld aan je start handicap 54. 
• Met je federaal nummer kun je inloggen in de BEgolf App. 

Op het Home scherm kun je nu jouw Route 36 voortgang 
volgen d.m.v. de status van de badges. (federaal nummer 
krijg je via secretariaat, die deze aanvraagt bij federatie) 
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BADGE - SKILLS 

 

 

Tip: Er is mogelijkheid om de badges gedeeltelijk zelf in 
te vullen zodat de badge half inkleuren. 

Criteria voor het behalen van de full badge: De speler moet slagen 
voor de “Technische Proeven”. 

 

Technische Proeven: 

Vooraleer we de testen beginnen, krijgen de kandidaten een korte 
opwarmingsperiode.  (kom daarom iets vroeger, zodat je reeds kan 
opwarmen) 

 

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 deze proef vereist een score van 6 goede slagen op 
10. 
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B. Kort spel 

10 “approaches” van een afstand van minstens 10m buiten de green die 
op de green dienen te landen en ook op de green dienen te blijven liggen. 

Slagen voor deze proef 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 deze proef vereist een totaal van 9 goede slagen op 
15.  De Technische Proeven zijn volledig geslaagd indien je slaagt 
voor de 3 onderdelen. 

Nota: De kandidaat moet enkel die onderdelen overdoen, waarin hij/zij 
niet geslaagd is. 

De kandidaten kunnen zich voorbereiden op deze proeven door via de 
BEgolf App te oefenen onder badge SKILLS, onderaan in het Home 
scherm. 

• Geslaagd! Je ontvangt de full badge SKILLS.  
• Wanneer de kandidaat beide badges THEORIE en SKILLS 

volledig behaald heeft, mag hij/zij oefenen op de baan 

onder begeleiding van een speler met max handicap 36. 
• Je mag nog niet alleen op het terrein.  Wij kunnen je helpen 

om mensen te zoeken die je willen begeleiden. (zie lijst 
mentors op bord rabbits) 

• Mentor kan via secretariaat een teetime boeken voor mentor 
en rabbit. 
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BADGE - THEORIE 

 

 

Tip: Er is mogelijkheid om de badges gedeeltelijk zelf in 
te vullen zodat de badge half inkleuren. 

Criteria voor het behalen van de full badge: De speler moet slagen 
voor het “Theorie-Examen”. 

Om onze golfsport te kunnen beoefenen moet je een aantal 
principes, regels en de “gedragscode” begrijpen. 

Theorie-Examen: 

Het theoretisch examen mag maximum 80 minuten in beslag nemen en 
staat onder toezicht van een examinator. 

A. Schriftelijk examen voor volwassenen (16 jaar en ouder) 
Zal doorgaan 3de zaterdag van de maand om 11u 

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. 

- 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.  
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Slagen voor het examen vereist een totaal van 24 goede 
antwoorden van de 30 vragen. 

- De Leidraad van de golfregels zal het referentiemiddel zijn voor het 

examen. 

- Je kan de golfregels terugvinden op app Rules of Golf 2023 

 

Slagen voor het examen vereist een resultaat van 80%. 

 

Voor junioren verwijzen we jullie graag door, naar de captain 
juniors, die de nodige info zal geven. 
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De kandidaten kunnen zich voorbereiden op dit examen door via Golf quiz 
onbeperkt te oefenen  

(je typt golfquiz in je zoekmachine en komt op onderstaande pagina ). 
Deze vragen worden gebruikt voor examen theorie 

 

•  

• GOLF QUIZ 

•  

Language 

FR NL EN DE 

Level 

Junior Adult 

Nbr of question 

10 20 30 

•  
• © 2012 - 2019 

Developed by AD Consulting Int. 

Club entry  

• Geslaagd! Je ontvangt de full badge THEORIE. 
• Wanneer de kandidaat beide badges THEORIE en SKILLS 

volledig behaald heeft, mag hij/zij oefenen op de baan 
onder begeleiding van een speler met max handicap 36. 

http://www.adconsulting-int.com/
http://golfbelgium.info/Secretariat/club_login.php
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BADGE - ON THE COURSE 

 

 

Criteria voor het behalen van de badge: De speler moet slagen voor de 

“Baantest”.  
Let wel dat de kandidaat beide badges THEORIE en SKILLS volledig MOET 

behaald hebben, vooraleer hij/zij de Baantest mag afleggen! 

Baantest: 

De kandidaten moeten hun baantest afleggen onder begeleiding van een 

Golf Pro. Sam Baeyens, Michaël De Rouck Deze baantest kost €70 of 

indien met 2 personen €40 per persoon.  Afspraak maken met pro zelf.  

• De proef zal worden gehouden uitsluitend op de baan van Golfclub 

De Kluizen en kan niet worden afgenomen op wintergreens 

• De spelformule is 6-holes single stableford. 

• Dames en Heren krijgen 18 strokes. Dus op elke hole krijgen ze 3 

strokes.  Dames starten van de rode teebox en de heren van de 
blauwe teebox. 

Tijdens deze proef gaat de examinator na of de kandidaat de 

"gedragscode" 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 treuzelen 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...  
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De kandidaat is geslaagd indien hij/zij minimum 12stableford 

punten behaalt over 6 holes en op voorwaarde dat de kandidaat 

tijdens zijn ronde blijk heeft gegeven van respect voor de "code 

of conduct" en kennis van de golfregels. 

 

• Geslaagd! Je ontvangt de badge ON THE COURSE. 
• Je krijgt nu een clubhandicap 53. 

• Je kunt nu oefenen op de baan zonder begeleiding. 
• Via de BEgolf App kunt je nu zelf een Teetime boeken. 

• Je kunt nu deelnemen aan Rabbitswedstrijden. 
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Deelnemen aan Rabbitswedstrijden georganiseerd voor 
clubhandicaps (36,1 - 53) 

• Voor de Rabbits worden er meerdere keren per jaar 
wedstrijden georganiseerd.  Meestal op woensdagavond en 
zaterdag, voor-of namiddag en af en toe op zondag. 
Kalender wordt op voorhand meegedeeld.  €5 per deelname 
(cash mee te brengen) 

•  Hier krijgt je de mogelijkheid om uw handicap te laten 

zakken “OP WEG NAAR EEN WORLD HANDICAP” (WHS-
index 36 of minder). 

• Via de BEgolf App worden de Rabbitswedstrijden 
aangekondigd in de Kalender en kunt je hiervoor 
inschrijven. 

•  
 

• Je speelt de Rabbitswedstrijden onder begeleiding van een 
speler met max handicap 28. 

• Junioren spelen Juniorswedstrijden. 

• Tevens kan je ook EDS kaart spelen op “De Kluizen”. 

• D.w.z. dat je via een begeleider met hcp 28 of lager, je een 
scorekaart kan laten invullen, die meetelt voor eventuele 
verbetering van je hcp.  Dit moet op voorhand worden 
aangekondigd op secretariaat.  De kaarten moeten dezelfde 
dag worden afgegeven op secretariaat.  Dus spelen voor 

een kaart kan enkel tijdens de openingsuren van de shop. 
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•   Je mag 5 kaarten per seizoen binnenbrengen op deze 
wijze, tussen november en eind februari kan dit niet, vermits 
conditie van de terreinen anders zijn in deze periode.  
BADGE - 36 

 

PROFICIAT! MISSIE VOLBRACHT 

• Je hebt handicap 36 of beter behaald! Je ontvangt de badge 
36. 

• Via het spelen van clubwedstrijden kun je je handicap 

verder verbeteren. Het is een uitdaging als golfer om te 
kijken welk spelniveau je kan behalen. 

 

We wensen je veel succes en vooral heel veel golfplezier! 
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GROEPSLESSEN VOOR RABBITS 

Elke woensdagavond organiseren de pro’s groepslessen voor 
rabbits.  Wekelijks een ander thema. (vb. putting, lange slagen, 
bunkerslagen …)   Die gaan door in 2 groepen. (max. 6 personen 
per groep) 

Groep om 18u en groep om 19u    

Vanaf februari tot begin december, afhankelijk van de 
weersomstandigheden 

Kostprijs : €15 per persoon per les, af te rekenen bij Sam of 
Michaël. 

 

 

Inschrijvingen via I Golf (vanaf hcp 53, dus na het slagen van je 
baantest) 
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TEAM VOOR RABBITS  

Elke divisie heeft een captain, voor de rabbits is dit Wim Ysebaert 

 
 

Te bereiken : 

Wim.ysebaert@skynet.be 

Tel 0486432358 

Hij wordt ondersteund door : 

 

                                   

Fanny De Witte                Kelly De Sutter  

& Rudi Lebegge                               &  Tim Houdaert 

 

Samen zorgen we voor de begeleiding van rabbits bij route 36 

Helpen zoeken naar een mentor, als begeleider op terrein 

U helpen thuis voelen in onze club 

Taken Captain 

-organiseren van tornooien voor rabbits 

-coördinatie afnemen van technische proeven, théorielessen en 

examen 

-uw aanspreekpunt op de sportcommissie 

mailto:Wim.ysebaert@skynet.be
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WAT IS EEN RABBIT 

Een rabbit is iemand nieuw in de golfsport, die zijn handicap 36 

(route 36) nog niet heeft behaald.  Soms ook wel konijn 

genoemd. 

Golf Vlaanderen heeft berekend dat men gemiddeld 1 ½ jaar 

rabbit blijft, alvorens uw route 36 te hebben afgewerkt 

Rabbits kunnen enkel deelnemen aan tornooien georganiseerd 

voor rabbits.  Ze kunnen geen uitstappen meedoen met men of 

ladies en kunnen ook niet deelnemen aan de gewone 

weekendtornooien. 

Op moment ze geslaagd zijn voor hun theoretisch examen en 

technische proeven en in regel zijn met hun lidgeld, mogen ze op 

de baan mits begeleiding door een speler met minstens hcp 36. 

(laat u inschrijven via het secretariaat). 

Vanaf men ook geslaagd is voor de baantest  mag je alleen op de 

baan, mits reservatie via igolf en kan je meedoen aan tornooien 

voor Rabbits. 

U mag op de baan, mits respecteren van volgende regels: 

-Golfschoenen zijn verplicht 

-Respecteren van de aangepaste golfkledij en etiquette (zie 

tekening) 
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-Steeds een teetime reserveren via Igolf  

(max.3 reservaties lopende) 

-Slowplay vermijden en eventueel flight achter jou doorlaten 

-Terrein respecteren en steeds pichmarks divots herstellen + 

bunker harken. 

 

-Zorg dat je een pitchvork in de broekzak zitten hebt! 

-Golfballen uit de automaat mogen enkel gebruikt worden op de 

driving range.  Op putting- en chipping range gebruik je, je eigen 

golfballen.  

(indien betrapt op het terrein, met rangeballen, kan je geschorst 

worden !) 

-Zorg dat je tees en voldoende golfballen in je bezit hebt, als je op 

terrein bent. Je mag max. 3 minuten zoeken naar een verloren 

bal. 

-Voorzie je van voldoende drank op terrein. Zeker bij warme 

dagen! 

-Bij slecht weer, neem een golfparaplu mee (= zonder metale 

onderdelen) en aangepaste regenkledij. 
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GOLFKLEDIJ OP TERREIN EN OP DRIVING 
RANGE 

Op een golfterrein is er een bepaalde etiquette vereist qua kledij.  

In onderstaande tekening wordt reeds één en ander duidelijk. 

 

Waar moet je op letten : 

T-shirt is uit den boze, men moet steeds een polo dragen met 

kraag (zowel dames, als heren) 
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Voor de heren, polo  in de broek en broeksriem is verplicht.  

Joggings of leggings zijn geen golfkledij en wordt dus niet 

gedragen.  Golfschoenen is een noodzaak op het terrein, ook in 

het winterseizoen zijn er speciale golfschoenen voorzien.(verdere 

info kan je bekomen in de shop) 

Heb je twijfels aangaande de juiste kledij ?  team vd shop kan je 

helpen, uw captain of de marshalls kunnen u een juist advies 

geven. 

In het clubhuis dragen we geen hoofddeksel.  

(pet, hoed, muts …). 

 

Op moment je de route 36 hebt behaald kan je zich inschrijven 

voor de weekendtornooien.  Prijsuitreiking hier is telkens op 

zondagavond.  Dresscode voor heren tie or jacket en dames 

casual chique  
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GOLFREGELS THEORIE 

1ste zaterdag van de maand, worden er theorielessen voorzien.   

(dit vanaf februari tot eind november) 

Hiervoor kan je inschrijven op het voorziene formulier dat zal 

uithangen op bord van de rabbits. (gang clubhouse tegenover 

toiletten) 

Tijdens deze les worden de hoofdregels uitgelegd, met 

voorbeelden.  

Interessante websites, waar ook veel is terug te vinden 

aangaande de golfregels zijn : 

Golfbelgium.be  (golf quiz) 

Golf Vlaanderen.be 

Rules of Golf 

 

De golf quiz die is voorzien op site van golf Belgium, wordt 

gebruikt tijdens theoretisch examen (3de zaterdag van de maand).  

Je kan deze uitgebreid gebruiken om te oefenen. 

Er kan tevens een boekje worden aangekocht in de shop.   Hier 

worden de golfregels op eenvoudige manier uitgelegd. (dit is echt 

een aanrader) 
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MENTORSHIP 

We trachten onze leden warm te maken, om rabbits mee te 

nemen op het terrein (voordat baantest is afgelegd). 

Op deze manier leer je de nodige regels op terrein, leer je onze 

leden kennen en kan je reeds oefenen op terrein onder toezicht, 

alvorens je baantest af te leggen. 

Een lijst met kandidaten, die jullie willen begeleiden hangt uit, 

vanaf februari, op het bord van de rabbits. (gang clubhuis, 

tegenover toiletten) 

U kan zelf contact opnemen met deze mensen om af te spreken. 

Lukt dit niet neem dan contact op met Wim Ysebaert, die zal je 

helpen met zoeken naar een mentor. 
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LIDMAATSCHAP  

Er zijn verschillende mogelijkheden als beginner golfer om lid te 

worden. 

Start to golf  (geldig gedurende 2 maand) 

Route 36 pakket (gedurende 5 maand) 

Volledig lidmaatschap 

Ik verwijs u graag door naar www.dekluizen.be of bij Jasmine & 

Véronique op het secretariaat, voor verdere info. 

Véronique is aanwezig op   woensdag, donderdag, vrijdag en 

zaterdag, tijdens de openingsuren van de shop.  (tijdens 

winterperiode kunnen de openingsuren variëren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dekluizen.be/
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SPONSORS  

 

Dankzij onze sponsors kunnen we  verschillende tornooien 

organiseren met een mooie prijzentafel.   We willen hen langs 

deze weg reeds bedanken. 

Geïntresseerden kunnen steeds contact opnemen met Wim 

Ysebaert. 

 

Onze sponsors voor seizoen 2023 zijn : 

Onze Voorzitter, Nick De Jonge 

Onze Pro’s Sam Baeyens en Michaël De Rouck 

Fred en Ingrid uit sympathie  

 

ING Liedekerke 
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Shane Ekendahl    www.ekenbell.be 

 

 

Vishandel Traiteur Wim Boel 

Genstesteenweg 22 Aalst 

 


	Rabbits Route 36

