Starterskaffee

Structuur van de club
Sportief comité (VZW)

NV Vision Hospitality Group
Captain

Compact
Captain

Rules
and hcp

Rabbits
Captain

Ladies
Captain

Mens
Captain

Juniors
Captain

Seniors
Captain

Infrastructuur
Douches met handdoekenservice
✓ Mogelijkheid huren vestiairekastje
Mogelijkheid huren golferbox
Restaurant the green – Golfbar
✓ Bar open om 11u30
✓ restaurant doorlopend open van 12-20u30 - Indien u
wenst te eten is reserveren verplicht.
Practice met gratis driving range ballen but keep them on the
driving range
✓ Op alle andere plaatsen gebruikt men eigen ballen!

Driving Range ballen
blijven op de driving range

Beginnende Golfers
Iedereen die start met golf (vanaf formule start to golf) tot en met het behalen van
handicap 45. Voor deze beginnersgroep tot hcp 45 is nu een nieuwe
gestructureerde werking en werkgroep.
Wie is wie?
➢ Captain:
➢ Pro’s:
➢ Comité :

Peter Witdouck
Virginie-Kris-Geoffrey- Sam
Peter – Els – Frank – Geoffrey, aangevuldmet tal van buddies

Nieuw stappenplan : hcp 54 naar 45

Whatsapp groep

Van hcp 54 naar 45
53
54

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Toegang
Compact

Les 5&6

52

Groepsles
Kennis

Groepsles
Praktijk

Starterskaffee

Toelating
Wedstrijden
Compact

45

Spelen van
wedstrijden

Etiquette
Speel vlot en vermijd traag spel
➢ Kan je niet meer scoren, raap je bal op.
➢ Speelt de flight achter je sneller, laat deze door.
➢ Zoek maximaal 3 minuten naar je bal.
➢ Plaats je golftas of – kar bij de green richting volgende teebox.
➢ Probeer aan te sluiten met de flight voor je.

Etiquette
Respecteer de golfbaan
➢ Herstel het gras bij het slaan van een divot
➢ Raap het weggeslagen stukje gras op en plaats het
terug. Druk wat aan met je voet.
➢ Respecteer de natuur (bloemen, planten, dieren).

Etiquette
Respecteer het baanpersoneel (greenkeepers)
➢ Greenkeepers hebben altijd voorrang.
➢ Sla niet wanneer de greenkeepers binnen
bereik zijn!

Etiquette
Herstel je pitchmark
➢ Hou je pitchfork altijd in je broekzak.
➢ Herstel jouw pitchmark en andere die je opmerkt.
➢ Herstel op de correcte manier.

Etiquette

Waarschuw je medespeler bij een afwijkende bal (FORE!)
➢ Roep ‘Fore!!’ zodra je bal afwijkt richting andere
spelers.
➢ Roep luid en krachtig zodat ook bij tegenwind de
boodschap aankomt.
➢ Houd rekening dat je niet altijd kan zien of er
andere spelers zijn(struiken, bomen). Bijvoorbeeld
hole 1 -> 6 compact.
➢ Hoor je ‘FORE!’, maak je klein en bescherm je
hoofd.

Etiquette

Plaats je golfmateriaal waar het hoort
➢ Plaats je golftas – of kar aan de green in de richting
van de volgende hole.
➢ Ga met je golfkar nooit tussen de green en de
bunker.
➢ Ga met je golfkar nooit op de teeboxes.
➢ Ga met je golfkar nooit op de green.
Afslag
hole 2
Green
hole 1

Etiquette
Verzorg de bunkers
➢ Ga de bunker in via de lage kant.
➢ Herstel na je slag(en) de bunker door je
voetsporen en andere putten uit te rakelen
met de voorziene hark.
➢ Plaats de hark terug aan de rand van de
bunker.

Etiquette
De vlag bewaken of erin laten?
➢ De vlag mag opnieuw aangeraakt worden
(COVID).
➢ De vlag mag in de hole blijven tijdens het putten
of mag uit de hole gehaald worden. De
puttende speler beslist.
➢ Vraag je medespeler indien nodig de vlag te
‘bewaken’.
➢ Moet je de vlag bewaken? Haal deze eruit
wanneer de bal de cup nadert.

Dresscode – spelen / prijsuitreiking

Uitrusting en materiaal

Golfregels – vernieuwd sinds 01/01/2019

Heb je regelboekje altijd bij in je golftas.
Fair play: speel eerlijk en pas de regels correct
toe.
Als speler ben je verantwoordelijk voor je eigen
score, niet je marker.

Test je regelkennis via:
www.golfbelgium.info

Tee times en inchecken

Maak altijd een reservatie als je wenst op de baan
te spelen.

Check altijd in alvorens u de baan opgaat om uw
aanwezigheid te bevestigen
Maximum hcp 144

Wedstrijden

Inschrijven
➢ Inschrijven voor de wedstrijden via i-golf
➢ Betalen wedstrijdfee via BE Money
➢ Wij sluiten de inschrijvingen wedstrijden af via i-golf (uit- of
inschrijven niet meer mogelijk na afsluiten)
➢ Ontvangen van de startlijst via e-mail of i-golf

Wedstrijden
De wedstrijd zelf
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Kaart afhalen aan secretariaat
Opwarmen
Tijdig aanmelden aan hole 1 – 5 min voor je teetime
Kaarten wisselen: speler en marker
2 x 6 holes spelen
Kaarten controleren
Aftekenen en aanwezigheid melden voor de prijsuitreiking en binnen brengen
➢ U mag vooraf de baan niet verkennen

Na de wedstrijd
Nadien gezellig iets samen drinken en napraten
Douchen en omkleden en prijsuitreiking

Be-Golf app

https://www.i-golf.be/

Compact scorekaart
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Aantal extra slagen per hole per
ronde

Score berekenen
Persoonlijke par berekenen
➢ Bekijk hoeveel extra slagen je krijgt op de hole (houd rekening met
je handicap en de speelronde).
➢ Tel deze extra slagen bij de PAR van de hole, dit wordt nu je
persoonlijke PAR die je moet proberen te spelen op deze hole.
➢ Speel de hole en verdien punten
➢ Speel je die in exact je persoonlijke par, krijg je 2 punten.
➢ Speel je die in een slag beter dan je persoonlijke par, krijg je 3
punten.
➢ Speel je die in twee slagen beter dan je persoonlijke par, krijg
je 4 punten.
➢ Etc.
➢ Speel je de hole in 1 slag slechter dan je persoonlijke par, dan
krijg je 1 punt.
➢ Speel je de hole in 2 of meer slagen slechter dan je
persoonlijke par, dan krijg je 0 punten.

resultaat

Punten

2 of meer slagen slechter

0 punten

1 slag slechter

1 punt

Persoonlijke PAR

2 punten

1 slag beter

3 punten

2 slagen beter

4 punten

Etc.

Etc.

Score berekenen
Voorbeeld
➢ Op hole 1 krijgt handicap 52 in de eerste ronde twee extra slagen.
➢ De PAR van de hole is 3, plus twee extra slagen betekent een
persoonlijke PAR van 5.
➢ De speler speelt de hole in 5 slagen, krijgt hiervoor 2 punten.
➢
➢
➢
➢

Speelt de speler de hole in 4 slagen, krijgt hij hiervoor 3 punten.
In drie slagen zou de speler 4 punten krijgen.
In 6 slagen zou de speler 1 punt krijgen.
In 7,8, 9,… slagen zou de speler 0 punten krijgen.
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Score berekenen
Totaal aantal punten
➢ Speel je volledige compact wedstrijd (2 ronden).
➢ Aan het eind worden de punten van alle holes samengeteld.
➢ Doel: meer dan 24 punten spelen (12 holes X 2 punten).
Wanneer zakt je handicap?
➢ Speel je 25, 26, 27, 28 of 29 punten, dan zakt je handicap met 2
punten. (Bv hcp 52 wordt hcp 50).
➢ Speel je 30 punten of meer dan zakt je handicap met max 4 punten.
➢ Je kunt op de compact nooit lager dan hcp 45 zakken.
Kan mijn handicap terug stijgen?
➢ Neen, op de Compact kan je handicap niet terug stijgen.

Score berekenen
Speler/Marker
➢ Als marker noteer je de score van een andere
speler.
➢ Vergeet als marker ook niet je eigen score op de
kaart te zetten…
➢ … want als speler ben je zelf verantwoordelijk
voor een correcte score voor jezelf.

4

5 4 5 7 -

-

5 5 3 4 4

➢ Zorg dus dat je tijdens de ronde de correcte
scores opschrijft en verifieer na de ronde op het
terras of alles klopt.

Voorbeeld wedstrijdkaart compact

Route 36 – op weg naar hcp 36
45

Van Compact naar Rabbit
✓ Compact wedstrijden spelen – goeie kaarten inleveren en zakken naar hcp45
Rabbit, het grotere werk
✓ Vanaf hcp45 ben je een rabbit en kan je de grote baan op.
✓ Rabbits spelen wedstrijden over 9holes.
✓ Ook avondwedstrijden, buddieswedstrijden, weekendwedstrijden.
✓ Doel als rabbit is te zakken naar 36 door spelen van wedstrijden.
✓ Als hcp 36 kan je op heel veel andere banen ook gaan spelen, 35 is nog een tandje beter.

✓ Upgrade lidmaatschap nodig om op de grote baan te mogen spelen.
36

✓ Op de grote baan worden strokes gegeven volgens SI slope index.

Score berekenen op grote terrein
Punten tellen identiek aan Compact
✓ Je persoonlijke PAR berekenen voor de hole en je score is in functie van het aantal slagen.
(persoonlijke PAR = 2 punten, 1 slag beter = 3 punten, etc.)
✓ Doel hier is beter dan 18 punten (9holes) of 36 punten (18holes) te spelen.

Toekennen strokes
✓ Strokes worden toegekend volgens moeilijkheid (SI) van de hole. Deze staan op je scorekaart
aangeduid als sterretjes bij elke hole. Dit is een verschil met de compact
✓ Bijvoorbeeld voor een 18 holes baan
✓ Iemand met hcp 18 krijgt 18 strokes (= 1 per hole)
✓ Iemand met hcp 19 krijgt 19 strokes (= 1 per hole en op de moeilijkste hole nog een stroke
extra, dus 2 strokes)
✓ Iemand met hcp 17 krijgt 17 strokes (= 1 per hole, behalve op de makkelijkste hole waar de
speler 0 strokes krijgt)
✓ …
✓ Iemand met hcp 36 krijgt 36 strokes (= 2 strokes per hole)
✓ Etc.

Score berekenen op grote terrein
Hoe herken ik de moeilijkste hole(s)?
✓ De moeilijkheid wordt vermeld op
de scorekaart bij de S.I rij.
✓ De moeilijkste hole wordt
aangeduid als 1.
✓ De makkelijkste hole wordt
aangeduid als 18.
✓ Voor Waregem is hole 13 de
moeilijkste hole, daarna hole 4, etc.
tot we bij de makkelijke hole
aankomen, zijde hole 5.

Zakken in hcp op het grote terrein
Het World Handicap System
✓ Neemt het gemiddelde van X aantal
beste kaarten over uw X aantal laatste
wedstrijden.
✓ Houdt rekening met de prestatie van de
dag (gespeelde SD : Stroke
Differential).
✓ Je handicap kan niet stijgen zolang je
hcp boven de 36 is. Als rabbit kan je
dus enkel dalen in hcp.
✓ Je kan enorm snel dalen of het kan een
tijdje duren alvorens de eerste beweging
start.
✓ Hou telkens je gemiddelde in de gaten
in de app onder calculatie.

Bv: 12 gespeelde wedstrijden -> gemiddelde van je beste 4
kaarten

Zakken in hcp op het grote terrein
Bijvoorbeeld
✓ Speler met hcp 43 speelt een wedstrijd
op 9 holes en behaalt 16 punten

✓ Dit is minder goed dan zijn handicap,
dus het systeem herberekent dat de
speler nu eigenlijk speelt met een hcp
van 46,1.
✓ Maar doordat de speler rabbit is en dus
niet kan stijgen, blijft zijn handicap op
43.

✓ Als Rabbits wel zouden kunnen stijgen
zou zijn hcp gestegen zijn naar 46,1
(= het systeem vanaf hcp36).

✓ Nieuw systeem sinds 2022
✓ Enkel goeie kaarten tellen mee : Maw vanaf 34 punten
(score behaald op 1e negen +17punten)
✓ Met 1 goede score van 37 punten of meer zal uw hcp dus
snel verlagen
✓ U kan nooit stijgen zolang u hcp 36 niet behaald heeft

Communicatie
Communicatiekanalen
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Happy Nieuwsbrief op regelmatige basis
Follow us on Facebook : @WaregemGolf
Follow us on Instagram : @WaregemGolf
Website met tal van goeie informatie en blogs : www.waregemgolf.be
I-golf of de app
Whatsapp groep

