BEGINNERSWERKING
Snel op weg
ROUTE 36
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Beste Golfer-in-Spe,
Hierbij vindt u een aantal praktische inlichtingen over het stappenplan ROUTE 36 om te
evolueren van een beginner tot handicap 36.
Wie zijn de beginnende golfers?
Met beginnende golfers beogen we iedereen die start met golf (vanaf de formule start 2
Golf) tot en met het behalen van handicap 36
Voor deze beginnersgroep tot hcp 36 was er tot op heden nog geen gestructureerde
werking, maar daar komt nu verandering in!
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Beginnersgroep
Captain : Peter Witdouck
Beginnerscomité/werkgroep
o Els Van Goethem
o Geoffrey Beernaert
o Frank Salembier
3 professionals
o Geoffrey Beernaert
o Kris Gruwez
o Virginie Tanghe
o Sam Huez
Beginnersactiviteiten
o Groepsles theorie
o Groepstraining praktijk
o Wedstrijden compact course
Theorie examen in groep
Uitbreiding termijn Start 2 golf van 2 naar 3 maanden
HCP 54 naar 36 via wedstrijden
Whatsapp groep

1. Coördinator en beginnerscaptain wordt Peter Witdouck
2. Onder de Waregem Golf leden zal een poule van buddy’s samengesteld worden die
mee actief de beginners zullen begeleiden op weg naar Hcp 45
3. We starten met groepsactiviteiten voor beginners
a. Op zondag groepstraining
b. Tweewekelijks op woensdag of donderdag een wedstrijd
c. Avondwedstrijden (1x maand) + Buddies
d. Elk weekend een wedstrijd
e. Theorielessen in groep elke maand
f. Startskaffee
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Stappenplan om snel te evolueren van beginner naar hcp 45
Een nieuw stappenplan werd uitgewerkt om op een vlotte en aangename manier te
evolueren van beginner naar hcp 45 en zelfs hcp 36. Afhankelijk van uw niveau, capaciteit
en tijdsbesteding kunnen de stappen heel snel of eerder langzaam doorlopen worden. Dit
noemt vanaf heden ROUTE 36 (vroeger GVB – golfvaardigheidsbewijs).
Het stappenplan Route 36, kort samengevat :
•
•

4 x ½ uur les inidividueel
1 x 1 uur les op de compact
o U mag op de compact oefenen en komt dit melden aan het secretariaat
zodat wij uw hcp naar 53 kunnen aanpassen

•
•
•

1 x Groepstraining
1 x groepsles theorie/ kennistest regels
1 x Starterskaffee
o U mag deelnemen aan wedstrijdjes op de compact en komt dit melden aan
het secretariaat zodat wij uw hcp naar 52 kunnen aanpassen.

Hierna worden de verschillende stappen in detail uitgelegd.
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Route 36 Stap 1 : Welkom
Waregem Golf
De eerste stap die u moet nemen wanneer u wil leren golfen is het kiezen van een
golfclub/Infrastructuur waar u zal starten. U hebt reeds gekozen voor Waregem Golf, wat
uiteraard een uitstekende keuze is! Waregem beschikt over een unieke infrastructuur om te
leren golfen. Er is een ruime driving range, een putting en approach green, een unieke
compact course, ideaal voor beginnende golfers, en u kan op Waregem doorgroeien naar
echt topgolfen op de championsship course van 18 holes. Op Waregem Golf hebben wij een
goed samengesteld 3 maanden start 2 golf pakket. Aangezien de oefenballen op Waregem
Golf gratis zijn, kan u onbeperkt oefenen op de driving range.

Voor het volgen van golflessen zijn er 4 volwaardige golfprofessionals op Waregem Golf
aanwezig: Geoffrey Beernaert, Kris Gruwez, Virginie Tanghe en Sam Huez (PGA CoachTrainer B).
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Het onthaal van Waregem Golf is 7/7 open voor alle informatie. Daarnaast hebben wij een
zeer dynamische clubwerking, met aparte activiteiten en wedstrijden voor diverse
doelgroepen (juniors, men, ladies, senioren, beginners, rabbits). Op de laatste pagina vindt
u een overzicht van alle verantwoordelijken op Waregem Golf.

Golf Management
Officiële registratie bij de KBGF en Golf Vlaanderen
Wanneer u daadwerkelijk start met golfen wordt u officieel als golfspeler geregistreerd in de
nationale database van de Koninklijke Belgische Golffederatie en Golf Vlaanderen.
U krijgt dan een uniek persoonlijk federaal nummer dat gedurende uw ganse golfcarrière
ongewijzigd zal blijven. Nieuw vanaf heden is dat u als beginnende golfer een clubhandicap
van 54 toegewezen wordt. De beginners krijgen een starterspas van de club via een
document. Hierop vindt u naast uw federaal nummer een paswoord dat u toegang geeft tot
uw persoonlijke i-golf-pagina. Later, wanneer u hcp 45 behaald heeft, zal uw starterspas
uitgebreid worden tot een federale kaart, waarmee u wereldwijd kan gaan golfen.
De federale aansluiting houdt ook andere en noodzakelijke voordelen in, zoals een B.A.
verzekering als golfspeler.
BEgolf account – BEgolf app
Met uw federaal nummer en paswoord kan u inloggen op uw i-golf account. Deze vindt u via
https://www.i-golf.be/ of via de app ‘BEGOLD die u kan downloaden op uw smartphone of
tablet. U kan dit ook doen via onze website : www.waregemgolf.be en klik op het icoontje
begolf bovenaan.
Op uw account vindt u uw persoonlijke gegevens, golfinformatie en reservatieplatform. U
kan er inschrijven voor golflessen, groepslessen, activiteiten, wedstrijden, … U vindt er
nieuws van de club en Golf Vlaanderen, enz. Kortom de app is een uiterst belangrijke tool
voor u als golfspeler. De nieuwe activiteiten die we organiseren voor de beginners
(groepstraining, wedstrijdjes en kennistesten) zijn tevens terug te vinden in de kalender. De
inschrijvingen gebeuren telkens via de account (let wel op wanneer deze open gaan en
wanneer de deadline voor inschrijven is)
U kan nog meer uitleg vinden over de werking van de app op : https://golfapp.be

5

Route 36 Stap 2 : Stappenplan
Wanneer u leert golfen is het essentieel om een aantal stappen te doorlopen. Het is zeer
belangrijk om als golfer de juiste basistechnieken onder de knie te krijgen via professionele
golflessen, dit biedt u de beste garantie op golfplezier voor de toekomst. Uw pro zal u de
verschillende slagen aanleren: lange slagen, kort spel, putting, bunkers, enz….
Hiervoor hebben we onze 3 golfprofessionals. U kan bij uw pro naar keuze de lessen volgen
in het kader van een starterspakket. Nadien is het sowieso aan te raden om verder lessen
te volgen in groep of individueel. Die lessen kan u ook via BEgolf reserveren en na de golfles
direct afrekenen bij uw golfpro.
Route 36.
Les 1 tem 4
•
•
•

Aanleren basisswing
Aanleren putting
Aanleren verschillende golfslagen

Les 5-6 :
•
•
•
•

Uitleg geven op de compact course
Uitleggen etiquette en basisregels
Gebruik van pitchvork en bunkerhark
Speed of play

Na deze lessenreeks kan je op onze compact reeds oefenen (vergeet dit niet te melden aan
het secretariaat)
•
•
•

Groepstraining
Groepsles theorie en kennis proef
Starterskaffee

En vanaf nu kan je op onze compact course wedstrijden spelen (vergeet dit niet te melden
aan het secretariaat)
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Route 36 Stap 3 : Theorie
Een belangrijk onderdeel om te leren golfen is kennis van golfetiquette en regels.
Golfetiquette
Met ‘etiquette’ worden de gedragsregels in golf bedoeld: respect voor de baan, de
(mede)spelers en het golfspel staan hierbij centraal. Eenvoudig gezegd omvat de etiquette
een serie richtlijnen die ervoor zorgen dat andere spelers (en jijzelf) veilig, plezierig, vlot en
eerlijk kunnen spelen. Eigenlijk komen de etiquette-voorschriften op het volgende neer: hou
rekening met andere spelers en de baan en zorg dat er veilig gespeeld wordt zodat iedereen
van het spel en de baan kan genieten. Het is ook van belang om snel en vlot te spelen en
zodoende andere spelers niet onnodig op te houden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
er bijzonder veel aandacht besteed wordt aan het onderdeel etiquette. Golf is niet voor niks
een echte fairplay sport.
Rules of Golf – u bent uw eigen scheidsrechter
Golfen is meer dan alleen ‘het slaan van een balletje naar een gaatje’. Elk golfterrein is
verschillend en er zijn altijd andere elementen en situaties op het golfterrein. Daarom zijn er
ook zeer veel golfregels. Deze zijn samengevat in een spelerseditie, een boekje dat je gratis
kan bekomen aan het onthaal. Er worden op geregelde tijdstippen theorielessen gegeven
door een officiële scheidsrechter. Golf is ook de enige sport waar je uzelf strafslagen
toekent.
Kennisproef
Doordat de theoriekennis onontbeerlijk is, is er een test aan verbonden. Momenteel is dit
ene openboek examen met multiple choice vragen. De huidige vragen kunnen geoefend
worden via de volgende link :
Hoe kan u dit voorbereiden
•
•
•

Via de website : www.golfbelgium.info
Via de app BEgolf – theorie
Het regelboekje die u ontvangt bij uw inschrijving.
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Stap 4 : On the course
Het is onze betrachting om beginnende golfers zo snel mogelijk op ‘het gras’ te krijgen. Pas
op het golfterrein ontdekt men het echte golfplezier, maar ook alle uitdagingen en
moeilijkheden van het golfspelen.
Waregem Golf heeft met de ‘compact’ baan dé ideale mogelijkheid om snel op een parcours
te golfen. Dit kan van zodra u uw 6 eerste lessen gedaan heeft. Zo kan u volop oefenen op
onze compact. Na het volgen van de groeptraining, kennistest en starterskaffee kan u
deelnemen aan onze compact wedstrijden, die wij organiseren voor alle beginners.
Uitrusting/ Equipment
Van zodra u op het golfterrein komt, dient u ook als een echte golfspeler uitgerust te zijn.
Hiervoor is er een checklist.
•
•
•
•

De gepast kledij : lees hiervoor het clubreglement op de website
https://www.waregemgolf.be/intern-reglement
Golfschoenen
Golfclubs in een draagtas of golftas
Toebehoren (zeer belangrijk)
o Een pitchfork : om inkepingen van de bal op de green te repareren
o Een balmarker
o Tee’s
o Regenkledij of paraplu
o Eigen golfballen (driving range of practiceballen zijn strikt verboden)
o …

Voor de meeste zaken kan u terecht in onze golfshop. Voor advies kan u terecht bij de
golfpro of aan het onthaal.

Het is zeker niet noodzakelijk om van in het begin heel duur topmateriaal te kopen. Er zijn
verschillende beginnerssets die meer dan voldoende geschikt zijn om de eerste maanden en
jaren te golfen. Golfclubs gaan ook meerdere jaren mee.
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Route 36 Stap 5 : Op naar hcp 45 en dan naar 36
Hoe word ik handicap 45 en later 36?
Om in handicap te dalen van 54 naar 45 zal vanaf nu een handicapsysteem toegepast
worden. Op die manier wordt de beginner vertrouwd met de wedstrijdadministratie en kan
er stapsgewijs geëvolueerd worden.
Van zodra de beginners wedstrijdpermissie heeft (Na de 6 individuele lessen en 3
groepsactiviteiten kan je deelnemen aan wedstrijden) kan hij deelnemen aan compact
wedstrijden en kan hij dalen in handicap. Dit gebeurt door het spelen van rondes op de
compact course tijdens wedsstrijden.
De medespeler vult bij het spelen een scorekaart in, dat er als volgt uitziet.

De scorekaart vermeldt de holenummer, de afstand van de hole, de par (5 keer par 3 en één
keer par 4), de moeilijkheidsgraad van elke hole van 1 (moeilijkste) tot 6 (gemakkelijkste
hole) en de vakjes om het aantal slagen en het aantal punten in te vullen. Uw scorekaart
wordt ingevuld door de marker of medespeler die uw score bijhoudt. In een wedstrijd op de
compact speelt men altijd 2 rondes.
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Het handicapsysteem zorgt ervoor dat iedereen extra slagen mag doen volgens zijn
handicap. Op de compact course hebben wij een interne verdeling hiervan (later op de 18
holes baan is dit volgens de EGA (wereldwijde vast systeem – later meer)

1e ronde
Hole 1
Hole 2
Hole 3
Hole 4
Hole 5
Hole 6
2e ronde
Hole 1
Hole 2
Hole 3
Hole 4
Hole 5
Hole 6

HCP
52

HCP
50

HCP 48

HCP
46

**
**
**
**
**
**

**
**
**
**
**
**

*
**
**
**
*
*

*
*
**
**
*
*

**
**
**
**
**
**

**
**
**
*
*
*

*
**
**
**
*
*

*
*
**
*
*
*

Een sterretje betekent het aantal slagen dat je volgens uw handicap extra mag doen op de
par. (Par wil zeggen wat de professional zou spelen)
Een speler kan nu punten behalen op basis van het aantal slagen dat hij/zij doet:
Vb. Hole 1 met hcp 52 heeft 2 strokes. Uw persoonlijke par wordt 3 + 2 = 5
Spelen van een persoonlijke par geeft 2 punten.
Spelen van één slag boven de persoonlijke par geeft 1 punt
Spelen van 2 of meer slagen boven de persoonlijk par geeft 0 punten.
OF
Spelen van één slag beter dan de persoonlijke par geeft 3 punten
Spelen van twee slagen beter dan de persoonlijke par geeft 4 punten
Spelen van drie slagen beter dan de persoonlijke par geeft 5 punten
Spelen van vier slagen beter dan de persoonlijke par geeft 6 punten enzo….
Op het einde worden alle punten opgeteld. Behaalt u 24 punten, dan heeft u dus uw
handicap gespeeld. In dat geval blijft uw handicap ongewijzigd
Speelt u 25 – 26 – 27 – 28 – 29 punten dan zakt uw handicap met 2 punten op de compact.
Speelt u 30 punten of meer dan zakt uw handicap met 4 punten, met een maximum tot hcp
45.
Bij een volgende ronde zal u dan door de verlaging in handicap minder slagen toekrijgen. Bij
elke score boven de 24 punten wordt uw handicap aangepast tot u maximaal hcp 45 bereikt.
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Vanaf u handicap 45 behaald hebt, behoort u tot de groep van rabbits. Nu kan u deelnemen
aan rabbitswedstrijden die over 9 holes gespeeld worden. Om verder te dalen en uw Route
36 te vervolledigen dient u nu deel te nemen aan rabbitswedstrijden op de grote baan. (1e
negen holes van Waregem Golf)
Wanneer u voldoet als lid van de club en van de golffederatie (full of weekmember worden)
dan kan u op de championship course van Waregem Golf en op alle terreinen in de wereld
spelen waar hcp 45 toegelaten is.
Om daarna vanaf 45 naar 36 of lager te zakken geldt het WHS handicapsysteem. Dit systeem
is gestoeld op dezelfde principes, maar zijn de strokes anders verdeeld. De dames spelen van
rood, de heren spelen van gele afslagplaatsen. U kan ook een andere afslagplaats kiezen,
maar u nooit langer. Bv mannen kunnen ook rood of blauw kiezen en verliezen dan enkele
strokes.
Wanneer een speler handicap 45 heeft , mag hij 45 extra slagen doen op 18 holes om hcp 45
te spelen. Wanneer er slechts 9 holes gespeeld worden, zoals bij de rabbits, krijgt een speler
met hcp 45:2 = 23 extra slagen. Over 9 holes wil dit dan zeggen dat u 5 x 3 extra slagen krijgt
en 4 x 2 extra slagen. De 3 extra slagen krijgt u op de 5 moeilijkste holes en de 2 extra slagen
over de 4 makkelijkste holes. De moeilijkheidsgraad ziet u onder de SI (Stroke index)

Het principe van persoonlijke par blijft
identiek. Hier dient u 18 punten te
spelen over 9 holes om uw handicap te
spelen.
Vanaf nu speelt u in het WHS (world
handicap system). Men gaat telkens
een gemiddelde zoeken van de beste 8
kaarten tijdens uw laatste 20
wedstrijden. Indien u nog geen 20
wedstrijden heeft, dan past hij een
soort regel van 3 toe. Voordeel is dat
enkel de betere kaarten meegeteld
worden. Zo is het belangrijk om snel
ervaring op te doen!
Zo speelt men verder om die zo
gewenste 36 te behalen en deel te
kunnen nemen aan de 18 holes wedstrijden.
Na de wedstrijd tekent zowel de player als de marker (persoon die de kaart ingevuld heeft)
de kaart en duidt men aan of de speler aanwezig zal zijn op de prijsuitreiking.
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Lidmaatschap
Stap 1 : Start 2 golf pakket : 475€ (junioren <18 250€)
Stap 2 : Compact membership

Stap 3 : Full membership of weekmembership
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Wie is wie op Waregem Golf?
Hieronder vindt u een overzicht van alle verantwoordelijken op Waregem Golf.
We staan 7/7 ter beschikking voor alle bijkomende informatie of assitentie!
Management : frank@waregemgolf.be
Onthaal : golf@waregemgolf.be
Telefoon Waregem Golf : +32 56 60 88 08
Website : www.waregemgolf.be

Lesgevers (pro’s)
Geoffrey Beernaert
Kris Gruwez
Virginie Tanghe
Sam Huez

0475 91 46 41
0476 66 76 88
0473 47 65 61
0471 92 69 02

geoffrey.beernaert@hotmail.com
kris.gruwez@telenet.be
virginie.tanghe@telenet.be
sam.waregemgolf@hotmail.com

Management
Frank Salembier
Dimitri Declercq
Peter Eggermont
Jo Rotsaert

Secretariaat , onthaal & shop
Evi Van Cauwenberghe
Hilde Lambrecht
Peter Rabaey
Greenkeeping :
Francois, Luc, Max, Werner, Joost en James

Pro’s
Geoffrey, Kris, Sam en Virginie
Sportieve werking
Voorzitter : Peter Eggermont
Captain: Geert Clarysse
Men’s Captain: Koen Seynaeve
Ladies Captain : Martine Wittewrongel
Senoir Captain : Bernarde Breda
Junior Captain : Gerry Faseur
Beginners Captain : Peter Witdouck
Rabbits Captain : Jean Paul Michiels
Hcp en regels : Els Van Goethem
Winter Captain : Toon De Koker

Caddymaster
Carlos, Werner en Max
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