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De golfschool van de toekomst
De provincie Oost-Vlaanderen is ervan overtuigd dat sporten leidt tot een betere
gezondheid en dat alle sporten voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
Met de inrichting van ‘Golfschool Puyenbroeck’ krijgt de democratisering van de
golfsport weer een duwtje in de rug.
De golfsport is een van de weinige sporten waar je nog steeds examens voor moet
afleggen. Door deelname aan instappakketten, initiaties, clinics kan elke beginnende golfer op zijn eigen niveau evolueren, bijgestaan door gekwalificeerde
golfprofessionals.
Door het doorlopen van 5 eenvoudige stappen, wil Golfschool Puyenbroeck aan
iedereen de kans geven om te starten met dit – toch wel verslavende – spelletje.
Lees snel even verder en sla een balletje!
Ik wens u een prettige eerste golfervaring!
Hilde Bruggeman
Gedeputeerde voor Sport
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1. Kennismaking
•
•

•
•

Via initiaties (in groep vanaf 8 personen) of instappakketten (individueel
voor 95€ voor 7,5u les gespreid over 5 weken)
Vrijblijvend een balletje komen slaan
· € 5 toegang driving range (DR) en putting green (PG)
· € 15 toegang DR, PG en oefenholes PAR 3
Deelname aan gratis initiaties op de start-to-golfdag in april op de
opendeurdag in september
Privéles volgen bij 1 van onze golfprofessionals (€ 25/halfuur)
+ € 5 toegang indien je geen abonnement hebt

Geïntrigeerd door het spelletje? Is het iets voor jou en wil je graag de baan op?
Dan ga je naar stap 2!
Wat moet je daarvoor doen?
✓ Aanschaf van een Driving Range Abonnement (€ 120/jaar) +
stagiaire kaart (€ 22/jaar)
In ruil krijg je:
· Het meest recente golfregelboekje
· Onbeperkte toegang tot de driving range, de putting green en
de oefenholes PAR 3

Instappakket
Lessen

Datum

Opmerkingen/feedback

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Les 5

5
5
5
5
5
5
5
5

Ik kan een rechte bal slaan
Ik kan een bal ongeveer 100m ver slaan
Ik kan een korte lage bal over 15m slaan
Ik kan putten vanop 1m afstand
Ik ken de etiquette regels
Ik heb een basiskennis van de golfregels
…..
…..
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2. Theorie-examen
Er zijn in totaal 3 examens waarvoor je moet slagen om het
golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen.
• Een theorie-examen
(€ 7)
• Een baanpermissietest (€ 10)
• Het GVB-baanexamen (€ 20 + € 30 voor greenfee 9holes)
Het theorie-examen is een schriftelijk multiple choice examen,
bestaande uit 10 etiquette-vragen en 20 golfregelvragen.
Het golfregelboekje mag je gebruiken om het examen in te vullen.
Je moet minstens 24/30 halen om te slagen!
Hoe bereid je jezelf voor?
✓ Je kan een theorieles (€ 15/1,5 u) volgen bij 1 van onze golfprofessionals
elke laatste woensdag van de maand
✓ Op www.golfbelgium.be kan je uw theoriekennis testen in de vorm
van een online quiz
✓ Het golfregelboekje grondig doornemen, zodat je alle onderwerpen
probleemloos terugvindt
Geslaagd? Dan kan je verder oefenen op je lang en kort spel als voorbereiding
op de baanpermissie test

De gouden FAIR PLAY tips
•

‘Shake hands’ bij de start

•

Speel fair & eerlijk

•

Roep ‘FORE’ bij gevaar

•

Hou rekening met ‘alle’ spelers

•

Leg je plaggen terug op de fairway

•

Speel vlot

•

Hark de bunker

•

Herstel je pitchmarks

•

Niet zeker? Vraag het aan de referee of wedstrijdleiding

•

Een complimentje is geen overbodige luxe

•

‘Shake hands’ na 18 holes
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3. Baanpermissie test
De baanpermissie test (€ 10) peilt naar je niveau. Slaag je voor deze test, dan
krijg je tijdelijk baanpermissie op de 9-holes baan door middel van vouchers.
Wat houdt de test in?
• Op vooraf bepaalde data worden de testen afgenomen door initiatoren
(kalender ad valvas of aan de balie, meestal op zaterdag)
• Je speelt 3 holes op de oefenholes baan PAR 3 met je eigen bal, afslag vanop
het kunstgras
• Speel je 15 slagen of minder over de 3 holes, dan ben je geslaagd
· Je krijgt tijdelijk baanpermissie dmv 6 vouchers die je 50% korting geven
op de greenfee 9 holes
• Speel je meer dan 15 slagen over de 3 holes, dan ben je niet geslaagd
· Je zal nog wat extra moeten trainen en
· Je moet de baanpermissie test herdoen op een latere datum
Hoe bereid je jezelf voor?
✓ Eerst en vooral kan je individueel oefenen op je lang en kort spel
✓ Je kan privéles volgen bij 1 van de golfprofessionals (op de oefenholes,
indoor met flightscope, op de driving range)
✓ Je kan deelnemen aan een clinic (€20/1,5u) over een specifiek onderdeel
van het golfspel
✓ Je kan een starttijd boeken op de oefenholes (inbegrepen in het driving
range abonnement) en oefenen tot je er klaar voor bent
baan
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1. Oefen je lang spel op de driving range en je kort spel op de puttinggreen
alvorens je de oefenholes speelt.
2. Loop minstens 5 rondjes op de oefenholes alvorens je inschrijft voor de
baanpermissietest.
TEST: Oefenholes PAR3
Aantal
Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5

Aantal slagen

Wat kan beter?
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4. Baanpermissie met buddy
Je hebt 6 vouchers gekregen die je 50% korting geven op de greenfee 9-holes.
Je kan de baan spelen onder volgende voorwaarden:
• Je wordt vergezeld door een buddy (hcp < 54, +21 jaar)
• Je reserveert een starttijd via de balie voor jezelf + buddy (flight per 2)
• Indien je niemand kent op de club, kan de balie je zeker helpen bij je
zoektocht
• Je slaat af van de zwarte tee’s (als voorbereiding op het GVB-examen waar je
ook van zwart zal afslaan)
Opgelet!!
• Deze vouchers zijn gepersonaliseerd en geven geen korting op het
GVB – baanexamen
• Vouchers vervallen na het behalen van je GVB – baanexamen en zijn niet
doorgeefbaar
Hoe bereid je jezelf voor op het GVB – baanexamen?
✓ Eerst en vooral kan je individueel oefenen op je lang en kort spel
✓ Je kan met een buddy 6 maal de 9-holesbaan spelen
✓ Je kan inschrijven voor een instappakket op de baan (€135/persoon voor
5 lessen van 1,5u gedurende 5 opeenvolgende weken)
✓ Je kan een privéles boeken op de oefenholes of de 9 holes baan

Veiligheid op de golfbaan
Als je golft, moet je goed opletten!
Je zwaait tenslotte in het rond met ijzeren clubs en slaat harde balletjes
als projectielen door de lucht.
•

Zwaai niet met je clubs als er mensen vlakbij staan

•

Let extra op als er jonge spelers in de buurt zijn

•

Sla je bal pas weg wanneer je zeker weet dat het niemand zal raken

Fooooore…..!!!
Gaat je bal toch verder dan je verwachtte?
Vliegt het een andere richting uit waar wel mensen staan?
‘FORE’ is de internationale waarschuwing dat er een golfbal aankomt.

FORE = Foreign Object Returning Earth
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5. GVB baanexamen
Wat houdt het GVB baanexamen in?
• Je speelt 9 holes op de baan OF op een overeengekomen moment onder
begeleiding van een initiator OF in een begeleide wedstrijd.
• Je krijgt een virtuele handicap van 54, dwz 3 extra slagen/hole, afslag van de
zwarte tee’s
• Indien je een netto-stableford score behaalt van minimum 18 punten over
9 holes, ben je geslaagd voor het examen.
(Ken je de puntentelling niet? Aan de balie zullen onze medewerkers dit met
plezier uitleggen)
• Verder wordt er gekeken naar de regelkennis (spelregels), het vlot spelen op
de baan en de etiquette (plags terugleggen, pitchmarks herstellen, bunker
harken, etc …)

Geslaagd?!

Dan kan je volop beginnen golfen op praktisch elke golfbaan ter wereld.
Wat kan je verder nog doen?
1. Je gaat naar de balie voor een ander abonnement en een federatiekaart
2.Je krijgt bij dit abonnement een handicap van 54
3. Jouw handicap kan zakken door deel te nemen aan wedstrijden. Speel je over
18 holes een netto stableford score hoger dan 36, dan zal je zakken in
handicap. Speel je 36 of minder, zal je handicap niet wijzigen
4.Blijven oefenen, les volgen, verschillende golfbanen spelen, maar vooral …
5. Geniet van de golfbanen, de mooie natuur, de sfeer onder de golfers en
beleef plezier met het golfen, het is en blijft tenslotte een spelletje!

Geslaagd voor je GVB-baanexamen?
Momenteel heb je een driving range abonnement. Om onze (en andere) baan op
te mogen, moet je een ander abonnement aanvragen.
Om golf te spelen in België zijn er 2 voorwaarden:
1) Je bent als golfer verplicht om je aan te sluiten bij de Koninklijke Belgische
Golffederatie
2) Je bent verplicht om je aan te sluiten bij een golfclub naar keuze
Zijn die 2 voorwaarden in orde, dan kan je overal in België en daarbuiten op
eender welke baan gaan spelen.
Er zijn 2 opties:

1.Full option of terreinabonnement
Dit abonnement geeft u volledige toegang tot alle faciliteiten van 
Golf Puyenbroeck (driving range, puttinggreen, oefenholes, 9 holesbaan)
t.e.m. 31 maart van het volgende jaar.
U kan elke dag, zo lang als u wil, vertoeven in ons golfcentrum zonder een extra
meerkost. Het enige dat u wel zal moeten doen is een starttijd reserveren op de
oefenholes of 9 holesbaan.
Prijs volwassenen:
€ 672
Prijs 1ste kind < 12 jaar:
€ 156
Prijs 2de (en volgend) kind: € 144
Prijs 1ste kind < 21 jaar:
€ 252
Prijs 2de (en volgend) kind: € 204
Bijdrage federatie: € 10 voor -21 jarigen, € 52 voor volwassenen

2. Abonnement ‘vrije golfer’
Het abonnement ‘vrije golfer’ omvat de administratieve kost om je aan te sluiten
bij de KBGF en Golfcentrum Puyenbroeck.
Dit is handig voor mensen die dikwijls op andere terreinen willen spelen.
Het gebruik van de faciliteiten van Golfcentrum Puyenbroeck is niet inbegrepen,
d.w.z. wanneer u op de driving range of de baan wil, zal u de geldende greenfee
moeten betalen.
Prijs handicapregistratie ‘vrije golfer’: € 98
Bijdrage federatie: 10€ voor -21 jarigen, 52€ voor volwassenen

Craenedam 5, 9185 Wachtebeke
tel. 09 342 42 79

