
 

WAREGEM GOLF 
 

 
 

2023 



Versie : 01/01/2023 Waregem Golf Pagina 2 van 30  

Inhoud 

Clubreglement .................................................................................................................................. 4 

1. Kennismaking met uw golfclub ............................................................................................... 4 

1.1. Korte geschiedenis .......................................................................................................... 4 

1.2. Waarden & Normen van Waregem Golf ......................................................................... 4 

1.3. Juridische structuur ......................................................................................................... 4 

1.4. Organigram ...................................................................................................................... 4 

1.5. Lidtypes ........................................................................................................................... 5 

1.6. De Infrastructuur ............................................................................................................. 5 

1.7. Informatica (boekingsysteem) en communicatie. ........................................................... 7 

1.8. De wedstrijdkalender ...................................................................................................... 7 

2. Toelatingsvoorwaarden, verschillende wedstrijdtypes en divisies ......................................... 7 

2.1. De Compact Course (6 holes terrein) – voor startende golfers ...................................... 7 

2.2. Rabbitswedstrijden .......................................................................................................... 8 

2.3. De wedstrijden vanaf handicap 36 en lager .................................................................... 8 

2.4. Soorten Wedstrijden ....................................................................................................... 8 

3. Reglement van inwendige orde............................................................................................... 8 

3.1. Opening en sluiting van de baan ..................................................................................... 8 

3.2. Starttijden ........................................................................................................................ 9 

3.3. Wedstrijdreglement & Lokale Regels 2019 ..................................................................... 9 

3.4. Dress Code (zowel op driving range als op de baan) ..................................................... 12 

3.5. Buggy’s en golftrolleys ................................................................................................... 12 

3.6. Mobiele communicatiemiddelen .................................................................................. 12 

3.7. Kleedkamers .................................................................................................................. 12 

3.8. Practiceballen ................................................................................................................ 12 

3.9. Overige regels ................................................................................................................ 13 

Handicap en regelcomité ................................................................................................................ 14 

Gedragscode Waregem Golf ........................................................................................................... 14 

1. Waarom een gedragscode in Waregem Golf ........................................................................ 14 

2. Aandachtspunten voor Waregem Golf.................................................................................. 14 

2.1. Aanwezigheid ................................................................................................................ 14 

2.2. Opgave ........................................................................................................................... 14 

2.3. Wedstrijdritme .............................................................................................................. 14 

2.4. Kaart indienen ............................................................................................................... 14 

2.5. Kledij .............................................................................................................................. 15 

2.6. Prijsuitreiking ................................................................................................................. 15 

2.7. Algemene attitude ......................................................................................................... 15 

2.8. Respect voor de baan .................................................................................................... 16 



Versie : 01/01/2023 Waregem Golf Pagina 3 van 30  

3. Sancties en bevoegdheden.................................................................................................... 16 

4. Mogelijke sancties ................................................................................................................. 16 

5. Leden van het handicap & regelcomité................................................................................. 16 

De Waregemse Startpas – Go 4 Golf .............................................................................................. 17 

STAP 1 : de Startpas ( Start to golf ) ............................................................................................ 17 

STAP 2 : Wedstrijden spelen op de compact .............................................................................. 17 

STAP 3 : Rabbitwedstrijden – full member ................................................................................. 17 

Tips voor op de baan ....................................................................................................................... 18 

1. Speel voldoende snel ......................................................................................................... 18 

2. Repair divots ...................................................................................................................... 18 

3. Herstel pitchmark .............................................................................................................. 18 

4. Baanpersoneel ................................................................................................................... 18 

5. Fore .................................................................................................................................... 19 

6. Stablefort puntentelling .................................................................................................... 19 

i-golf & Golf Vlaanderen app .......................................................................................................... 20 

1. Inloggen ................................................................................................................................. 20 

2. Welkomstpagina .................................................................................................................... 21 

3. Berichten ............................................................................................................................... 21 

4. Profielpagina.......................................................................................................................... 21 

4.1 Reservaties : ...................................................................................................................... 21 

4.2 Personalia ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.3 Instellingen ........................................................................................................................ 22 

5. Nieuwspagina ........................................................................................................................ 23 

6. Reservatie Pagina ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

6.1 Reserveer een tee .............................................................................................................. 24 

6.2 Reserveer een pro ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7. Kalender ................................................................................................................................ 28 

8. Scorekaart .............................................................................................................................. 29 

9. Saldo ...................................................................................................................................... 29 

10. Barometer ............................................................................................................................. 29 

Contactgegevens:............................................................................................................................ 30 

 
 

  



Versie : 01/01/2023 Waregem Golf Pagina 4 van 30  

Clubreglement 

1. Kennismaking met uw golfclub 

 

Dit boekje heeft tot doel bondig Waregem Golf Club voor te stellen en zo nieuwe leden wegwijs te maken in 
onze club. Het is geen handleiding tot het beoefenen van de golfsport zelf. 

1.1. Korte geschiedenis 

 

Waregem Golf Club dankt zijn ontstaan aan het initiatief dat reeds in 1988 genomen is door Bernard Devos, 
die in Waregem een ontmoetingsplaats wilde uitbouwen voor de golfer. Hij dankt hiervoor familie 
Ghistelinck voor het ter beschikking stellen van de gronden.  
 

In 2010 heeft Dhr Devos de infrastructuur en terreinen verkocht aan de firma ACE nv. Deze heeft de club 3 
jaar zelf uitgebaat om vervolgens de fakkel over te dragen in 2013 aan Vision Hospitality Group die de 
uitbating van de club overnam.  
 

Op 25 september 1988 werd de eerste golfbal geslaan op de 18 holes baan. In 2013 werd de baan uitgebreid 
met een 6 holes compact course.  

1.2. Waarden & Normen van Waregem Golf 

 

• Veiligheid van de golfers, de greenkeepers en de vrijwilligers op de baan 

• Respect voor elkaar, voor de golfbaan en voor de ‘geest’ van het golfspel 

• Een fair sportief gedrag en correcte toepassing van de spelregels 

1.3. Juridische structuur 

 

Waregem Golf is een onderdeel van Vision Hospitality Group NV, die het volledige Waregem Sport Center 
exploiteert. Het sportieve gedeelte is ondergebracht in Waregem Sport Center vzw. De eigenaar van 
Waregem  Sport Center is ACE nv.  

1.4. Organigram 

 

Raad van Bestuur : Bestuursleden 
Dimitri Declercq 
Peter Eggermont (Voorzitter) 

 

Secretariaat 
Manager : Frank Salembier 
Secretaris : Peter Rabaey  
Onthaal : Evi Vancauwenberghe – Hilde Lambrecht 

 

Sportief Comité 
Captain : Jean Paul Michiels 
Hcp en regels : Els Van Goethem 
Seniors Captain : Bernarde Breda 
Ladies Captain : Martine Wittewrongel 
Mens Captain : Koen Seynaeve 
Juniors Captain : Gilbert Dekeyser 
Route 36 Captain : Manuel Lippens 
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Terrein 
Headgreenkeeper : François de Gerlache 
Extern adviseur : Michel Poncelet 

 
Handicap en Regelcomité 

Els Van Goethem 
Frank Salembier 

 Jean Paul Michiels 
 Geert Clarysse 

 Peter Rabaey 
 
Pro’s 
 Geoffrey Beernaert 
 Kris Gruwez 

 Sam Huez 
 

1.5. Lidtypes 

 
Start to golf  

Dit is een pakket van drie  maanden waarin u kan ontdekken of golf ‘DE’ sport voor u is. 

 
Compact member 

Hierbij bent u lid van onze compact course (6 holes) met toegang op de driving range. Bij een handicap 
van 45 of lager kan u de 18 holes baan spelen mits betalen greenfee. 

 
Weekmember 

U bent lid van zowel de 18 holes als de compact waarbij u enkel mag spelen op weekdagen. Indien u 
toch wenst te spelen op weekenddagen of feestdagen betaalt u een greenfee. U heeft wel dagelijks 
toegang tot de driving range.  

 
Full Member 

U bent lid van zowel de 18 holes als de compact en speelt onbeperkt.  

 
Vrije golfer (Expat) 

Hierbij kan u een beurtenkaart aanschaffen. U mag dagelijks onze driving range gebruiken en 5 of 10 
keer de 18 holes spelen (deze zijn deelbaar).  Dit lidtype kan niet deelnemen aan wedstrijden. U dient 
zich weliswaar verplicht aan te melden aan het secretariaat alvorens u de baan opgaat. 
  

Barcotisatie 
Elke lid boven de 21 jaar betaald jaarlijks een barcotisatie van 125€. Dit is een lopende rekening in de  
horeca waarvan u gebruik kan maken voor consumptie. Deze is niet terug betaalbaar. Deze wordt op   
het einde van het jaar overgedragen naar het volgende jaar.  
 

 

• Lidmaatschappen lopen van 01/01 tem 31/12. Vanaf 01/07 hanteren wij aangepaste tarieven 
(uitzondering Start to golf én vrije golfer) 

• Lidgelden worden nooit terugbetaald, ongeacht welke reden. Weliswaar heeft Waregem Golf een 
mogelijkheid om dit te verzekering via Le Club Golf (10€) De aanvraag dient online te gebeuren via 

https://assur-golf.com/  

  

 

https://assur-golf.com/
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1.6. De Infrastructuur 

 
Secretariaat & golfshop 

Het secretariaat verzorgt de administratie van de club. Voor het sportieve gebeuren speelt het een 
belangrijke rol bij de voorbereiding van de talrijke wedstrijden en het beheer van de reservaties.  Ook 
het verhuren van buggy’s, trolleys en het innen van greenfees behoort tot hun  bevoegdheid. Informatie 
naar de leden over de wedstrijdkalender, de gefactureerde bedragen van lidgelden (lidtypes) worden 
door het secretariaat verzorgd. Ook kan u daar tal van golfzaken aankopen: golfballen, tees, 
handschoenen, clubuniform, paraplu’s, beginnerssets, golfschoenen, … 
 

 
Kleedkamers & sanitaire ruimtes 

Er zijn afzonderlijke volledig uitgeruste kleedkamers voor dames & heren, zowel leden als bezoekers. De 
club stelt handdoeken en zeep  ter beschikking. Lockers kunnen gehuurd worden door leden op 
jaarbasis. Handdoeken blijven in de kleedkamer en dienen opgeruimd in de voorziene opvangbakken. 
Sanitaire ruimtes bevinden zich in het clubhouse. Op de baan zijn geen speciale toiletten voorzien. Het 
clubhouse daarentegen bevindt zich strategisch zodat u halverwege het parcours hiervan gebruik kan 
van maken.  

 
Caddyruimte 

In deze ruimte kan men verschillende soorten lockers of opbergruimtes huren op jaarbasis. 
 
Seminariezalen 

Het clubhouse beschikt over verschillende seminariezalen die u kan inhuren voor tal van activiteiten.  
 
Horeca 

Aan de bar kan u snacks verkrijgen of in het restaurant à la carte iets eten of drinken. De horeca is voor  
niet leden ook toegankelijk. 

 
Parking 

De club beschikt over een ruime parking die toegankelijk is voor zowel leden als bezoekers. U dient uw 
wagen op deze parking te plaatsen. Geen enkel voertuig mag zich buiten dienstverband in de omgeving 
van het complex bevinden. De gereserveerde plaatsen (pro, voorzitter, comité,…) dienen gerespecteerd 
te worden. 

 
Algemeen 

Ieder lid zal ervoor zorgen dat de inrichting van de bar, de kleedkamers, toiletten, niet beschadigd 
worden. Hoger vernoemde lokalen zullen net achter gelaten worden. Handdoeken blijven in de 
kleedkamer en dienen opgeruimd in de voorziene opvangbakken. Vision Hospitality Group en Ace nv 
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal. 

 
Het terrein – golfbaan  

De golfbaan van Waregem beschikt over 18 holes. Een hole bestaat uit een afslagplaats (de tee), de 
fairway (het kort gemaaide deel), de rough (het langer gemaaide deel) en de green (het zeer kort 
gemaaide deel) met de puttinghole, waarin de bal uiteindelijk terecht moet komen. 
De golfbaan die Paul Rolin in 1988 liet ontstaan, komt overeen met het beeld van de streek: een lieflijke 
en rustgevende harmonie. 
De baan omvat twee duidelijk verschillende delen (front nine en back nine). De vrij brede fairways op 
de front nine worden goed afgebakend door prachtige bomenrijen en lichte glooiingen.  De back nine  
liggen rond talrijke waterpartijen, die u ertoe dwingen om technischer te spelen en nauwkeuriger te zijn 
in het inschatten van de afstand. De score wordt vooral uitgemaakt op hole 13, 14, 15 en hole 16, een 
par 3 van 158 meter met de green op een schiereiland. De roughs rond de green zijn zeer dicht begroeid 
en straffen zeker af. De greens hebben een  merendeel platte uiterlijk maar bieden geen enkele garantie 
op een eenvoudige put. In 2013 werd een nieuwe compact course van 6 holes aangelegd getekend door 
Dimitri Van Hauwaert. Dit parcours omvat 1 par 4 en 5 par 3’s. Dit is ideaal voor startende golfers en 
junioren.  
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De driving range 

Deze oefenplaats omvat 8 overdekte afslagplaatsen en een niet overdekte tee line in kunstgras. Hierop 
kan u onbeperkt oefenen. De ballen op de driving range zijn inbegrepen in het lidgeld of de greenfee.  
Het is niet toegelaten materiaal eigen aan de driving-range te gebruiken voor andere doeleinden. 
Gebruik van driving range ballen op het terrein, de putting- en chippingpractice is verboden. Niet leden 
met een geldige federatiekaart  kunnen van de driving range gebruik maken mits voorafgaande 
registratie op het secretariaat en na betaling van de overeenkomstige driving range fee. Na het oefenen 
vragen wij de lege mandjes en ongebruikte practice ballen terug op de voorziene  plaats te brengen. Het 
is verboden van het gras af te slaan alsook met driver te slaan indien u meer dan 200m slaat. 
 

 
Putting green 

Waregem Golf beschikt over een heel ruime puttinggreen met 9 holes, waarop u het puttingspel kan 
oefenen. Enkel golfschoenen of sportschoenen zonder hak zijn toegelaten.  

 

Approach hole 
Bij het binnenkomen van de golf bevindt zich op de rechterkant de approach hole . Hierop kan u 
bunkerslagen (zand) of korte slagen oefenen. 

 
Parkeergelegenheid 

Er is parkeergelegenheid op onze algemene parking, behalve op gereserveerde plaatsen kan op deze 
parking overal vrij geparkeerd worden. Van de leden wordt verwacht dat zij hun wagen niet parkeren 
op de doorgangsweg en dat zij geen waardevolle voorwerpen onbewaakt achterlaten in hun auto (eigen 
risico). Het bestuur van de club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen 
op de parkeerplaats of toegangswegen. Bovendien vallen de parking en toegangswegen buiten de 
gewaarborgde schadegevallen bij de polis van de golffederatie en van Waregem Golf.  

1.7. Informatica (boekingsysteem) en communicatie. 

 

Waregem Golf gebruikt het programma i-Golf om alle reservaties, informatie, lessen, wedstrijden, … te 
raadplegen en te boeken.  Toegang tot i-Golf kan op 2 manieren. 

• www.i-golf.be  
• App Begolf (niet in de app storen maar via www.waregemgolf.be of www.i-golf.be te downloaden) 

 

Hiernaast heeft Waregem Golf ook een eigen website: www.waregemgolf.be, waarop u tal van 
informatie kan terugvinden: status van de baan, toelating buggy’s, foto’s van activiteiten, ….  
 

Leuke weetjes en tips kan u volgen op onze facebookpagina:   www.facebook.com/waregemgolf of op 

onze instagram pagina : www.instagram.com/waregemgolf  
Op regelmatige basis wordt er nuttige informatie gemaild. Dit kan gaan over wedstrijden, extra 
activiteiten, regelmomenten, terreinstatus, … via onze Happy News Letter. 
 

1.8. De wedstrijdkalender 

De club organiseert talrijke wedstrijden waarvan de belangrijkste informatie opgenomen worden in de 
wedstrijdkalender. Indien u ook wenst een wedstrijd te sponsoren, neem dan contact op met het 
secretariaat of captain(s). 
Wedstrijdkalender kan u op volgende communicatiekanalen terugvinden : Op i-Golf en de app ‘Golf 
Vlaanderen’. 

2. Toelatingsvoorwaarden, verschillende wedstrijdtypes en divisies 

2.1. De Compact Course (6 holes terrein) – voor startende golfers  

 

http://www.i-golf.be/
http://www.waregemgolf.be/
http://www.waregemgolf.be/
http://www.facebook.com/waregemgolf
http://www.instagram.com/waregemgolf
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Toelating Compact course:  
• U krijgt toegang tot de compact course (nog geen wedstrijden) na uw proeflessen van 6x1/2u.  

• Hierbij bekomt u handicap 53. 
 

Toelating wedstrijden compact course : vanaf hcp 52 
• Slagen in de theoretische test van de Koninklijke Belgische Golffederatie oefenen kan je doen op 

http://golfbelgium.info/ Deze worden maandelijks georganiseerd in de club.   

• Starterskaffee 

• Groepstraining  
 

Door deelname aan deze wedstrijden en het behalen van voldoende punten, kan u uw handicap doen dalen.  
Na het behalen van uw handicap 45 krijgt u toelating tot de 18 holes baan (mits aanpassen lidmaatschap) 

2.2. Rabbitswedstrijden 

 

Toelating wedstrijden rabbits :  
• Handicap 36,1 tem 45 en full- of weekmember. Deze wedstrijden worden over 9 holes gespeeld.  

 

2.3. De wedstrijden vanaf handicap 36 en lager 

 
Weekendwedstrijden (Toegankelijk voor alle full members) 

• 18 holes zaterdag of zondag  

• 9 holes wedstrijden op verschillende dagen 
 

 
Weekwedstrijden (Toegankelijk voor full en weekmembers) 

• Dinsdag : Senioren  (Vanaf 50 jaar) 

• Woensdag : Heren (Heren vanaf 18 jaar)  

• Donderdag : Dames (Dames vanaf 18 jaar)  

• Verscheidene avondwedstrijden  

2.4. Soorten Wedstrijden 

• Strokeplay : Wedstrijdformule waarbij alle slagen genoteerd worden per hole.  

• Stableford : Wedstrijdformule waarbij slagen omgerekend worden naar punten.  

• Matchplay: Wedstrijdformule  waarbij één partij speelt tegen een andere over een vastgestelde ronde. 
Een hole wordt gewonnen door de partij die de hole uitspeelt met de laagste nettoscore. 

• Alle formules kunnen in een single of dubbelwedstrijd gespeeld worden.  
 

Speciale prijzen op de baan 
• Neary : Dichtste bal bij de vlag na 1 slag. De bal dient niet op de green te liggen 

• Leary :  Dichtste bal bij de vlag na 2 slagen (par 4) of 3 slagen (par 5) De bal dient op de green te liggen 

• Longest drive : De verste slag, gemeten vanaf de afslagplaats. De bal dient op de fairway te liggen (niet 
mogelijk als u niet van uw vaste tee speelt) 

3. Reglement van inwendige orde 

3.1. Opening en sluiting van de baan 

De baan is in principe geopend van zonsopgang tot zonsondergang. De hoofdgreenkeeper (of zijn 
plaatsvervanger) beslist onder de verantwoordelijkheid van de captain en de manager of de baan geheel 
of gedeeltelijk te sluiten alsook het spelen op wintergreens en wintertees. Deze info wordt 
aangekondigd op de website en op het infobord buiten. 

http://golfbelgium.info/
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3.2. Starttijden 

U kan enkel starten wanneer u een geldige starttijd hebt. De reservatie van starttijden gebeurt online 
via i-Golf, de app Golf Vlaanderen of via het secretariaat. Reserveren op hole 10 kan online op bepaalde 
tijdsblokken (voor 9u30 en na 18u), zoniet enkel via toestemming van het secretariaat. U kan online 
annuleren tot 2u vóór uw tee time. De tee times staan automatisch open 14 dagen voordien. U dient 
steeds in te checken via de i-kiosk of via de BEgolf app QR code. 
 
 

3.3. Wedstrijdreglement & Lokale Regels 2023 

Artikel 1 : Toepasselijkheid  
Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘Golfers’ worden beide geslachten bedoeld. Elke 
golfer die onze baan speelt, wordt geacht de inhoud en de geest van de spelregels ‘R&A (Royal 
and Ancient) rules Limited of St Andrews en USGA (United States Golf Association) en ons 
reglement  te kennen en toe te passen.  

 
Artikel 2 : Wedstrijdcommissie 

De wedstrijdleiding is in handen van de wedstrijdcommissie (Handicap- en regelcomité) die alle 
beslissingen neemt omtrent wedstrijden.  

 
Artikel 3 : Qualifying  

Alle "single" strokeplay en stableford wedstrijden zijn "Qualifying" (uw hcp kan stijgen of dalen) 
voor alle deelnemers, tenzij vooraf anders aangekondigd of wegens omstandigheden door de 
wedstrijdleiding beslist. Alle andere wedstrijdformules (doubles) zijn "non qualifying" (geen hcp 
aanpassing) voor alle deelnemers.  

 
Artikel 4 : Afstandsmeters - GSM 

Toestellen voor afstandmeting (geen weers- of hoogtemeting) zijn  toegestaan.  
GSM is verboden tijdens wedstrijden.  

 
Artikel 5 : Inschrijving en Tee keuze  

De inschrijving voor een wedstrijd  kan uitsluitend geschieden via de website of via het 
secretariaat . Er wordt online een wedstrijdfee aangerekend. (6€ volw en 3€ junior) 
Alle informatie betreffende openen en afsluiten inschrijvingen kan u terugvinden op i-Golf of 
app ‘BEgolf.  
Bij uw inschrijving dient u uw afslagplaats te kiezen : Free choice of tees (dit voor alle 
wedstrijden),  eventueel “vooruit” maar nooit “achteruit”.   
Junioren : jongens ≤12 jaar spelen steeds vanaf de blauwe tees, tenzij ze hcp 18,4 of lager zijn.  
Inschrijven na afsluitingstijd kan ENKEL via het secretariaat EN indien er nog plaats beschikbaar 
is. Dit voor alle divisies. 

 
Artikel 6 : Samenstelling van de flights en afmeldingen  

De starttijden en flights worden door de wedstrijdcommissie vastgesteld en gecommuniceerd 
via      i-Golf (online + mail) Na publicatie is de flightindeling definitief en kan niet onderling 
gewijzigd worden. Met startvoorkeur wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden. 
Afmelding door een ingeschreven golfer kan enkel  via het secretariaat. Wij vragen wel een 
geldige reden op te geven.  
 

Artikel 7 : Verwerking scorekaart en gevolg   
Overzicht van de ingave van scores in i-Golf en de geldende consequenties :   

• Disqualified (DISQUAL):  
speler begaat een overtreding tegen een spelregel of etiquette R&A. 

o Forfait :  
Speler zegt te laat af (dit is na het verschijnen van de startlijst).  
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• Kaart ingediend (RETURN):  
Speler levert zijn kaart in (ten laatste 10 min na binnenkomst). Handicapverrekening 
volgens de gespeelde scores. 

• Kaart niet ingediend (NORETURN):  
Speler levert zijn scorekaart NIET in 

• Onrechtmatige opgave (UNJQUIT) :  
Speler verlaat de wedstrijd zonder reden en meldt dit niet aan wedstrijdleiding.  

• Rechtmatige opgave (JUSTQUIT) :  
Speler verlaat de wedstrijd omwille van gegronde en duidelijk vast te stellen reden. 

• No Show :  
Speler daagt niet op zonder te verwittigen.  
Speler mag de eerstvolgende wedstrijd (volgens divisie) niet meespelen.  
 

Artikel 8 : Starten  
Een golfer moet starten op de door de wedstrijdcommissie vastgestelde tijd en moet zich 
tenminste 15 minuten van tevoren melden bij het secretariaat voor het in ontvangst nemen van 
de scorekaart 
De golfer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op zijn scorekaart en dient 
zich ervan te vergewissen of er speciale regels voor de wedstrijd van kracht zijn. Eventuele 
correcties (vb handicap verkeerd vermeld op de gedrukte scorekaart) zullen na de wedstrijd, 
bij de input van de scores, worden rechtgezet. De golfer wordt tenminste 5 minuten voor de 
starttijd op de eerste tee verwacht. Voor het vertrek wisselt u de kaarten met uw medespelers, 
zodat iedereen een marker heeft. 
Spelers die laattijdig aanwezig zijn op de starthole krijgen 2 strafslagen. Indien dit meer dan 5 
minuten bedraagt, wordt de speler in kwestie gediskwalificeerd.  
 

Artikel 9 : Scores -Traag spel  
Het bruto aantal slagen moet op de afgeleverde scorekaart worden genoteerd alsook de 
stablefordpunten.  
Onduidelijkheden of opmerkingen i.v.m. mogelijke vergissingen/onjuistheden op de kaart 
dienen op de kaart gemeld te worden alsook aan de wedstrijdleiding.  
Indien een golfer in een Stableford wedstrijd op een hole niet meer kan scoren, is hij verplicht 
zijn bal op te nemen. De wedstrijdcommissie / marshall zal het regelmatige verloop van de 
wedstrijd opvolgen en zal de trage flight een waarschuwing geven om sneller te spelen . Indien 
men blijft volharden in "traag spel" kan dit worden bestraft. De wedstrijdleiding / marshall zal 
dit noteren op de scorekaart van de speler(s).  
Zodra uw flight 1 of meer holes achterop geraakt, dient u de volgende flight verplicht door te 
laten. Hierbij geeft uw flight voorrang zonder dat de achterkomende flight hierom moet vragen. 
Een golfer die traag spel veroorzaakt, mag (moet) hierop opmerkzaam gemaakt worden door 
zijn medespelers. De terechtgewezen golfer heeft geen enkele reden dit kwalijk te nemen. 
Als de baan vrij is, dient men zo spoedig mogelijk af te slaan en dan pas de scores van de vorige 
hole te noteren. 
 

Artikel 10 : Scorekaart  
De golfer controleert de scores van iedere hole en de kaart moet door zowel de golfer als de 
marker getekend worden. De speler zelf is verantwoordelijk voor de correctheid van zijn kaart. 
Na afloop van een “vastgestelde ronde” dient iedere golfer zijn scorekaart zo spoedig mogelijk, 
uiterlijk binnen 10 minuten na het beëindigen van hole 18, bij de 
wedstrijdcommissie/secretariaat in te leveren en digitaal in te vullen in de app. 
Indien de marker verplicht / verzocht wordt om foutieve scores te noteren dan kan de marker 
het recht uitoefenen om deze scorekaart niet te tekenen.  
Golfers die beslissen om te stoppen tijdens een wedstrijd, zijn verplicht hun scorekaart, 
ondertekend door de marker aan het secretariaat te laten overhandigen. Het niet of niet-tijdig 
inleveren van een wedstrijdscorekaart, ten laatste 10 minuten na beëindigen van uw laatste 
hole,  wordt beschouwd als NORETURN.  
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Artikel 11 : Bepalingen omtrent winnaar  
Bij een gelijk eindresultaat in een strokeplay wedstrijd zal de winnaar de golfer zijn met het 
laagste aantal slagen over de laatste 9 holes. Indien dan nog een gelijke eindstand is, telt de 
laagste score van de laatste 6 holes, vervolgens de laatste 3 holes en tenslotte de laatste hole. 
Indien dit nog gelijke scores oplevert, wint de golfer met de laagste handicap.  
Bij een gelijk eindresultaat in een stableford wedstrijd wint de golfer met de hoogste aantal 
stableford punten. Indien dan nog een gelijke eindstand is, telt de hoogste score van de laatste 
6 holes, vervolgens de laatste 3 holes en tenslotte de laatste hole. Indien dit nog gelijke scores 
oplevert, wint de golfer met de laagste handicap. 
Indien er een gelijke score optreedt bij gunshotwedstrijd (gelijktijdig starten op verschillende 
holes) wint de laagste handicap. 
Bij gelijkspel op clubkampioenschap, wordt er vervolgens doorgespeeld op hole 10-13-14-15-
16-17-18. Indien nog steeds een gelijkspel, dan worden deze holes opnieuw gespeeld. De 
winnaar is de speler die op de eerste hole een betere score behaalt. 
In geval van een gelijk spel in matchplay zal deze partij worden verder gespeeld (opnieuw 
starten vanaf hole 1) totdat een van de partijen met minstens 1 hole verschil wint. Indien er 
handicapverrekening van toepassing was in de vastgestelde ronde zal dit ook op de extra holes  
worden toegepast.  
 

Artikel 12 : Stopzetten / Afgelastingen  
Bij abnormale weersomstandigheden kan een wedstrijd afgelast, uitgesteld (latere starturen of 
andere dag) of stilgelegd worden. Het is aangewezen de website te raadplegen of telefonisch 
contact op te nemen met het secretariaat wanneer er extreem slechte weersomstandigheden 
worden voorspeld. Een wedstrijd zal bij bijzondere onverwachte (weers-) omstandigheden 
worden stilgelegd door de wedstrijdcommissie.  
De stopzetting zal door middel van geluidssignalen (geluidshoorn) door de wedstrijdleiding of 
marshall worden aangekondigd.  
Bij overmacht door weersomstandigheden en eigen aan de risico's van een buitensport, is er 
geen terugbetaling van de wedstrijdfee en of de greenfee. 
 

Artikel 13 : Bijzondere bepalingen – buggy’s - klachten en sancties  
Bijzondere bepalingen (tijdelijke regels) worden vermeld op het informatiebord in de inkomhal 
en op de scorekaart. 
Het gebruik van een buggy is toegelaten voor spelers met medisch attest, voor zover de 
terreincondities dit toelaten. Buggy’s mogen alleen gedeeld worden, wanneer beide spelers 
beschikken over een medisch attest.  
Klachten tijdens het verloop van de wedstrijd moeten onmiddellijk na het binnenkomen gemeld 
worden bij de wedstrijdcommissie . De commissie behandelt de klacht en neemt een beslissing 
(indien mogelijk) voor de prijsuitreiking start. 
De marker kan het recht uitoefenen de scorekaart niet te tekenen (bv niet akkoord met 
bepaalde scores  of gedwongen foute score te noteren). De marker dient dit wel te melden aan 
de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding neemt dan de gepaste beslissing. (bv diskwalificatie 
speler) 
Wanneer de wedstrijdkaarten ondertekend zijn door de marker en de speler en ingeleverd bij 
de wedstrijdcommissie  is de score finaal. Scorekaarten kunnen niet terug opgevraagd worden. 
Er kan geen klacht meer neergelegd worden door de spelers zelf inzake de score of de 
toepassing van de spelregels na het indienen van de ondertekende scorekaarten.  
De uitslagen worden na de wedstrijd gepubliceerd op i-Golf. 

 
 
 
Artikel 14 : Prijsuitreiking – speciale prijzen 

De prijsuitreiking van een wedstrijd vindt plaats een half uur na binnenkomst van de laatste 
flight, tenzij anders vermeld.  
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U kan enkel aanspraak maken op uw prijs als u aanwezig bent op de prijsuitreiking. Bij 
afwezigheid gaat de prijs naar de volgende op de rangschikking. U dient uw aan- of afwezigheid 
aan te duiden op uw scorekaart/app.  
Speciale prijzen op de baan : u mag enkel uw naam noteren indien u aanwezig zal zijn op de 
prijsuitreiking. 
Winnaars kunnen enkel prijzen in ontvangst nemen in een opgefriste en een fatsoenlijke kledij 
tenzij anders gemeld door de wedstrijdcommissie.  

 
Artikel 15 :  Clubkampioenschap 

Clubkampioenschap :  
Wedstrijd gespeeld over 2 x 18 holes zonder handicapverrekening (scratch). Enkel spelers die 
hun homeclub in Waregem hebben kunnen deelnemen aan het clubkampioen- schap.  

 
Artikel 16 : De beslissing wedstrijdcommissie is bindend  

De wedstrijdcommissie is gerechtigd de toegekende prijs terug te vorderen van de speler die 
ten onrechte de prijs heeft ontvangen 

 

3.4. Dress Code (zowel op driving range als op de baan) 

De kledij van de golfer mag niet provoceren en moet voldoen aan de gangbare normen die gelden 
binnen de golfsport.  
Golfschoenen met soft spikes of spikeless (geen metalen pinnen) en sokken zijn verplicht.  
Een polo (met kraagje!) 
Bermuda’s zijn toegelaten mits normale niet provocerende lengte. 
Tenniskledij, topjes met schouderbandjes of zwemkledij is niet toegelaten. 
Bij slecht weer zijn golflaarzen met soft spikes toegestaan, geen gewone rubberlaarzen. 

 

3.5. Buggy’s en golftrolleys 

Voor het besturen van buggy’s op het terrein moet men minstens 18 jaar zijn. (tenzij 
personeel/jobstudenten) 
Het is verboden om met buggy’s/trolleys op de tees te rijden en tussen bunker en green. 
Indien de baan is gesloten voor buggy’s en/of elektrische trolleys, wordt dit aangekondigd op het 
infobord  en op de website. 
De leden die een eigen buggy willen stallen, moeten hiervoor de toestemming krijgen van het 
management. 
Buggy’s van de club kunnen gehuurd worden mits reservatie. 

 

3.6. Mobiele communicatiemiddelen 

Uw GSM dient ten allen tijde op de stiltoestand te staan. Het is af te raden te telefoneren op de baan, 
tenzij voor dwingende redenen.  
 

 
 

3.7. Kleedkamers 

De wastafels & douches mogen niet worden gebruikt voor het reinigen van clubs of ander golfmateriaal. 
 

3.8. Practiceballen 

Practiceballen zijn eigendom van de club en mogen enkel op de practice gebruikt worden, niet op de 
puttinggreen, de oefengreen, noch op de courses!!! 
Wenst u te oefenen op de puttinggreen ,  gebruik uw eigen golfballen. 
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Overtreders worden uitgenodigd op de handicap- en regelcommissie waar  een sanctie en financiële 
boete kan worden opgelegd. 

 

3.9. Overige regels 

 

Huisdieren 
Huisdieren zijn niet toegelaten op het terrein en op de oefenfaciliteiten. In het complex zijn honden 
toegelaten aan de leiband en mits ze niet storen (vb. blaffen). 

 
Kinderen  

Alle kinderen beneden de 8 jaar dienen op het terrein en oefenfaciliteiten begeleid te worden door een 
volwassen golfer, met uitzondering van diegene die over een hcp 45 beschikken. 

 
Vaststellingen van schade 

Ieder clublid heeft de morele plicht elke vastgestelde schade te melden aan het secretariaat of de 
captain. Elk lid dat schade aanbrengt aan eigendommen van de Club of van andere leden, zal  worden 
aangesproken om onmiddellijk de aangerichte schade te betalen. 
Naargelang de ernst van de feiten kan het Sportief Comité een uitsluiting tot één jaar uitspreken. 
Bij het plegen van een tweede dergelijke overtreding zal het lid definitief ontzet worden uit de Club. 

 
Toegang club 

De voorzitter kan steeds op eigen initiatief en zonder zich te moeten motiveren een persoon uit de 
vereniging  zetten.  
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Handicap en regelcomité 
 

Het Handicap en Regelcomité is uw aanspreekpunt om te oordelen over specifieke spelsituaties waarbij geen 
oplossing onder de spelers werd gevonden. 
Het comité heeft de gedragscode bijgewerkt met als doel het golfspel voor iedereen zo aangenaam mogelijk te 
maken. 

Gedragscode Waregem Golf 

1. Waarom een gedragscode in Waregem Golf  

Integriteit, eerlijkheid, respect voor medespelers en het terrein zijn belangrijke pijlers.  In het nieuwe 
golfreglement krijgt de speler ook een grotere verantwoordelijkheid. 

2. Aandachtspunten voor Waregem Golf 

2.1. Aanwezigheid 

• Indien u niet komt opdagen op een wedstrijd, brengt u uw medespelers in uw flight en het 
wedstrijdcomité in problemen. Tijdig verwittigen is de boodschap. 

• Indien u na ontvangst van de startlijst om gegronde reden niet aanwezig kan zijn, moet u zo snel 
mogelijk het secretariaat verwittigen. Zo biedt u ook de mogelijkheid om spelers op de reservelijst 
de kans te geven deel te nemen aan de wedstrijd. 

• Buiten wedstrijd: reserveer uw tee time via i-golf en teken het aanwezigheidsblad in de  caddy 
ruimte.   

• Consulteer de website voor beschikbaarheid en baancondities. www. waregemgolf.be   

• Wees 5 minuten voor uw tee time op de afslagplaats aanwezig en respecteer uw startuur. 

• Starten op back nine kan enkel na toestemming van secretariaat.  

2.2. Opgave    

Indien u om een of andere reden de wedstrijd staakt dient u het secretariaat verantwoording te 
geven voor u Waregem Golf verlaat. Bij een onrechtmatige opgave tijdens een wedstrijd kan het 
comité u een sanctie opleggen.  

2.3. Wedstrijdritme 

Probeer tijdens een wedstrijd steeds aansluiting te houden met de vorige flight. Laat indien nodig 
een volgende flight voorgaan. Zo vermijdt u oponthoud voor de ganse wedstrijd.  Maan een 
medespeler aan om zijn/haar bal op te rapen als er geen scorekansen meer zijn.  

2.4. Kaart indienen 
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Wij vragen u uw kaart in te dienen ten laatste 10 minuten na beëindigen van uw laatste hole. 
Zowel digitaal als de gewone wedstrijdkaart. 

2.5. Kledij 

• Kledij kan sterk variëren naargelang weersomstandigheden, mode of smaak. Toch wenst Waregem 
Golf geen T-shirts. Onderstaande afbeeldingen kunnen als leidraad dienen. 

 
 

 
 

• Schoeisel: Golfschoenen. Geen laarzen of stapschoenen.  
 

  
 

• Bij wedstrijden in andere clubs of bij ontmoetingen in eigen club wordt met aandrang gevraagd om 
het clubuniform te dragen ( rode of navyblauwe polo /pull, blauwe broek) 

 

2.6. Prijsuitreiking 

• Alle deelnemers van de wedstrijd worden verwacht op de prijsuitreiking.  

• Op uw scorekaart kan je aanduiden als je niet aanwezig kan zijn. 

• Kledij: omgekleed, geen golfschoenen. 

• Heren dragen een lange broek, hemd of polo. 

• Dames dragen een rok, kleed of lange broek, hemd of polo. 
 

• Binnen in het clubhuis zien we liever geen pet. 

2.7. Algemene attitude 

• Toon respect voor jezelf, elkaar en materiaal. 
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• Driving range ballen zijn eigendom van Waregem Golf en mogen enkel gebruikt worden op de driving 
range. Niet op de putting green, niet op de approach en zeker niet op het parcours en de compact.  

• Blijf bescheiden bij een goed resultaat en blijf rustig bij een tegenslag. 

• Gebruik geen verbaal, mentaal – of fysiek geweld. 

• Fair play t.o.v. medespelers, teamgenoten, marshalls en referees. 

• Vermijd storende telefoongesprekken op het parcours en in het clubhuis.    

2.8. Respect voor de baan 

• Neem tijd om je divot terug te vinden. Druk de uitgeslagen divot goed aan om herstel te verzekeren. 

• Rakel steeds je bunker. 

• Even ter herinnering hoe je een pitchmark best herstelt: 

 

 

3. Sancties en bevoegdheden 

• Besteed aandacht aan ieder item in deze gedragscode. 

• Enkel het comité kan sancties opleggen bij inbreuken. Het comité zal steeds in overleg oordelen en de 
betrokken speler de mogelijkheid bieden gehoord te worden. 

4. Mogelijke sancties 

 
1: Verwittiging, Hcp aanpassing in casu. 
2: 1- , 2 strafslagen bij de totaal score. 
3: Diskwalificatie. 
4: Uitsluiting van deelname aan wedstrijd(en) 
5: Uitsluiting van het terrein /clubleven / lidmaatschap. 

• Bij no show: kan een penalty score toegekend worden 

• Bij onrechtmatige opgave: Kan een penalty score toegekend worden 

• Iedere flight is solidair verantwoordelijk bij het ophouden van de wedstrijd, voor het herstel van divots, 
pitchmarks en rakelen van bunkers. 

• Te laat ingediende kaarten kunnen worden geweigerd. 

• Inbreuken op de algemene attitude worden door het comité geëvalueerd en desgevallend 
gesanctioneerd. 

5. Leden van het handicap & regelcomité 

• Els Van Goethem 

• Geert Clarysse 
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• Frank Salembier 

• Peter Rabaey 

• Jean-Paul Michiels 
Hoe meer aandacht u besteedt aan deze gedragscode, hoe meer plezier iedereen aan het golfspel kan 
beleven en hoe minder het comité zal moeten tussenkomen. 

De Waregemse Startpas – Go 4 Golf 
 

Beste Golfer,  
Welkom in de golfsport en gefeliciteerd met je Waregemse Startpas. 
Hiermee kan je in drie eenvoudige stappen golfer worden. De Startpas helpt je op een toegankelijke, 
ongedwongen manier je weg te vinden en thuis te raken in de golfsport. Het is een leuke en eenvoudige manier 
om te leren golfen.  

STAP 1 : de Startpas ( Start to golf ) 

Als beginnende golfer krijg je een Startpas. Je kan in deze fase reeds gebruik maken van de 
oefenfaciliteiten en starten met lessen bij een golfprofessional.  
 
In het starterpakket Start to golf zijn standaard 6 x ½u lessen inbegrepen (individueel) .  
De 5-6e les neem je op de compact course met uw pro. Deze zal je uitleggen hoe een baan gespeeld wordt, 
geeft uitleg over de basisgolfregels, etiquette (veiligheid en zorg voor de baan) en op wat je allemaal moet 
letten. Na deze les krijgt u toelating om de compact op te gaan. U mag oefenen op  de compact course en 
bekomt hcp 53. 
 
Vergeet hiervoor geen tee-time te boeken via i-golf.  

STAP 2 : Wedstrijden spelen op de compact 

Om je terreintoelating  te behalen dien je wedstrijden mee te spelen op de compact. Dit bekom je na het 
volgen van de groepstraining, de starterskaffe en het slagen van uw theoretisch examen.  Deze worden  
regelmatig georganiseerd. U ontvangt dan hcp 52 en kan deelnemen aan compact wedstrijden. Inschrijven 
kan via i-golf - kalender 

• Je mag hiervoor tijdens je examen een referentieboek gebruiken dat is goedgekeurd door de R&A 
Rules Ltd., de Belgische Golffederatie. Op de website van de Belgische Golffederatie 
www.golfbelgium.info kan je oefentestjes afleggen, een leuke manier om de golfregels onder de knie 
te krijgen. Bovendien oefen je daar de vragen zoals die op het examen terugkomen! 

• Tijdens die wedstrijden leer je mensen kennen die, net als jezelf, pas gestart zijn met golf. Je kan met 
hen ook afspreken om te oefenen buiten de wedstrijden.  

 

STAP 3 : Rabbitwedstrijden – full member  

Proficiat je hebt uw terrreintoelating behaald en verkrijgt hcp 45 ! 
Om verder wedstrijden te spelen, dien je full  of week member te worden 
Je kan zich inschrijven op de Rabbitwedstrijden 
Je speelt 9 holes en kan jouw hcp wijzigen door kaarten binnen te brengen >18 ptn 
Doel is hcp 36 (een officieel WHS hcp) 
Nu kan je zich inschrijven voor de 18 holes wedstrijden  
Vooral blijven oefenen en lessen nemen naast de wedstrijden is belangrijk 

 

http://www.golfbelgium.info/
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Tips voor op de baan 
1. Speel voldoende snel  

Dit maakt het plezant voor iedereen. 
➢  Compact (2x6 holes) : 1u45 
➢  9 Holes : Maximum 2u 

➢ 18 Holes : Maximum 4u  

2. Repair divots  

Indien je op de baan tijdens de slag een stuk gras (plag) wegslaat, moet je deze op dezelfde plaats 
terugleggen en even aanstampen, zo beschermt je het parcours .  
  

 

3. Herstel pitchmark  

Indien jouw bal bij de inslag op de green een put/gat nalaat, moet je deze herstellen door gebruik te maken 
van een pitchfork (verplicht). Dit doe je door het gras naar binnen te duwen en niet naar boven.  
 

 

4. Baanpersoneel 

Let op het baan personeel. Zij hebben altijd voorrang op de speler.  
 



Versie : 01/01/2023 Waregem Golf Pagina 19 van 30  

 
 

5. Fore  

     Komt een bal gevaarlijk in de buurt van andere spelers, roep dan ‘FORE’  
 

 

6. Stablefort puntentelling  

De handicap maakt het mogelijk dat spelers van verschillende speelsterkte met gelijke kansen een wedstrijd 
tegen elkaar kunnen spelen. De handicap geeft daarbij aan hoeveel slagen deze méér mag doen over een 
ronde golf dan een golfer met handicap nul. Er zijn drie soorten holes: de Par-3, de Par-4, de Par-5. De Par 
geeft aan hoeveel slagen een goede speler met handicap nul nodig heeft om de bal vanaf de afslag in de 
hole te te spelen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de speler op de green twee slagen nodig heeft. Dit 
betekent dat op een Par-3 hole de bal vanaf de afslagplaats met 1 slag op de green moet worden geslagen, 
op een Par4-hole in twee slagen en op een Par-5 hole in drie slagen. Voor een beginnend golfer lukt dit vaak 
nog niet. Daarom mag een speler met een hogere hcp meer slagen doen over een hole om toch een goede 
score te maken.  
Het Stablefordsysteem. In het Stablefordsysteem verdien je per gespeelde hole punten. Hoe beter je scoort, 
hoe meer punten je verdient.  Het aantal slagen dat je over een hole mag doen, is afhankelijk van uw 
handicap. Hoe hoger uw handicap, hoe meer slagen je ‘cadeau’ krijgt en hoe meer slagen je over een hole 
mag doen.  
Stroke index. Op elke baan worden de holes ingedeeld in volgorde van moeilijkheidsgraad. Dit heet Stroke 
index. De moeilijkste heeft Stroke Index 1 en de gemakkelijkste hole heeft Stroke Index 18. Deze stroke Index 
staat op de scorekaart vermeld bij elke hole. De handicapslagen worden volgens de Stroke Index van moeilijk 
naar gemakkelijk over de holes verdeeld. Als jouw handicap verlaagt zal op de gemakkelijkste holes (op de 
scorekaart aangegeven met Stroke Index 18,17,16…) een handicapslag wegvallen en zal u een slag beter 
moeten spelen om steeds 2 punten te halen.  
 
Hoe gaat de puntentelling? 
De nettoscore per hole is de brutoscore (aantal slagen dat je gemaakt hebt op een hole) min de 
handicapslagen voor die hole. 
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Als jouw nettoscore gelijk is aan Par krijgt u 2 stablefordpunten. Als u bv 36 handicapslagen krijgt, mag u in 
een 18 holeswedstrijd over elke hole 36/18 = 2 slagen extra doen. 
Is uw score 5 op een Par-3, dan is uw nettoscore 5-2 = 3 , dus een Par! 
 

Nettoscore van 2 of meer boven Par  Double bogey  0 stablefordpunten  

Nettoscore van 1 boven Par  Bogey  1 stablefordpunten  

Nettoscore gelijk aan Par  Par  2 stablefordpunten  

Nettoscore van 1 onder de Par  Birdie  3 stablefordpunten  

Nettoscore van 2 onder de Par  Eagle  4 stablefordpunten  

Nettoscore van 3 onder de Par  Albatros  5 stablefordpunten  

i-golf & BEgolf app 
De tijd staat niet stil en Waregem Golf en de Golf Vlaanderen evolueren mee. Met deze tool (website of app) kan 
u terecht voor alle reservaties : 

• Boeken van lessen bij 1 van onze pro’s 

• Inschrijven voor wedstrijden, activiteiten, … 

• Boeken van een tee time : zowel voor 9 of 18 holes of op onze compact. 

• Raadplegen handicaphistoriek  
Voor alle Pro-, Wedstrijd- en Teetime reservaties kan u terecht bij het i-golf systeem. Verder kan u hierbij al uw 
reservaties en handicap wijzigingen nakijken. Wij zijn er ons van bewust dat dit een kleine inspanning vraagt van 
onze leden om hiermee vertrouwd te geraken, maar na enige tijd zal u merken dat er enkel voordelen aan 
verbonden zijn. 

1. Inloggen 

• Via de website : www.i-golf.be 

• Via de app BE GOLF te vinden via onze website www.waregemgolf.be 

•  Opgepast dit kan maar voor 1 persoon per toestel 

 

 

http://www.i-golf.be/
http://www.waregemgolf.be/
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Op het beginscherm van BEgolf wordt gevraagd in te loggen met uw federaal nummer (terug te vinden op uw 
federatiekaart) en i-Pass paswoord.  
 
 

2. Welkomstpagina 

Na de geslaagde inlog komt u op uw eigen pagina terecht. U ziet uw eigen naam verschijnen alsook uw huidige 
handicap WHS hcp. 

 

3. Berichten 

 
• In het rood aanduiding 

hoeveel berichten u nog niet 
gelezen heeft  
 

• Overzicht van alle berichten 
van de voorbije 6 maanden die 
u van i-golf ontvangen heeft  

 

• Klikken op een bericht : u kan 
de volledige tekst lezen  

 

• Zoekfunctie : woord tikken in 
de witte balk en op go klikken  

 

 

4. Profielpagina 

4.1 Uw Reservaties :  

Overzicht van alle wedstrijden en activiteiten waarvoor u ingeschreven bent en alle teetimes en 
golflessen die u reserveerde  
Uitschrijven uit een dubbelwestrijd : vink de naam aan van uw medespeler(s) indien u die ook wenst uit 
te schrijven en klik dan op “annuleren”. Indien u enkel uzelf wenst uit te schrijven, klik dan onmiddellijk 
op “annuleren”.  
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4.2 Profiel  

Op deze pagina kan u de gegevens van uw club en uw eigen gegevens nakijken. U kan uw eigen gegevens 
wijzigen door op de gegevens te klikken en aan te passen 

 
 
 

4.3 Instellingen  

Op deze pagina kan u zelf enkele zaken instellen :  
• Taal : Nederlands of Frans  
• Stijl: hoe je wilt dat de app eruit ziet 
• Privacy : welke persoonlijke gegevens mogen zichtbaar zijn voor de andere leden van uw club (op de 
deelnemers- en startlijst, op de handicaplijst, in de kalender van de reservaties) U kan uw instellingen 
testen door te klikken op de blauwe knop “Profiel X”. Als u in de zwarte balk op het vraagtekentje klikt, 
krijgt u meer info hierover.  
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Voorbeeld van hoe deze profielgegevens zichtbaar zijn voor de andere leden van uw club : als de leden 
van uw club op “profiel” klikken, dan krijgen ze uw gegevens te zien zoals u zelf ingesteld hebt.  
Golfers van andere clubs krijgen die gegevens niet te zien.  

 
• Berichten : hier kan u zelf instellen welke soort berichten u wenst te ontvangen en op welke manier. 
Als u in de zwarte balk op het vraagtekentje klikt, krijgt u meer info hierover.  

• Soorten berichten :  
Belangrijk : zoals activatie van uw federale kaart, wijziging van homeclub, enz.  
Wedstrijden : berichten ivm de wedstrijden waarvoor u ingeschreven bent (starttijd, enz.)  
Activiteiten : berichten ivm de activiteiten waarvoor u ingeschreven bent 
Tee: bevestiging reservaties en annulaties van teetimes  
Pro : bevestiging reservaties en annulaties van golflessen  
Clubnieuws : nieuwsberichten die door uw club(s) verstuurd worden  
Federatie nieuws : nieuwsberichten die door de federatie verstuurd worden  
Info : bv. uitnodiging tot “nodig uw vrienden uit”  

• Wijze waarop u de berichten wenst te ontvangen:  
Geen bericht : u ontvangt geen enkel bericht  
Intern : u kan de berichten enkel raadplegen onder de rubriek Berichten op i-golf  
Mail : zoals vroeger van noreply@i-golf.be of golfxxx@ i-golf.be  
Web notificatie : U dient zich dan op uw smartphone te subscriben, klik hiervoor op de web 
notificatie knop onder de bericht settings. Registratie per toestel en per browser vereist.  
App notificatie : indien de GV App geïnstalleerd is op uw toestel, dan ontvangt u de berichten op 
dat toestel. 

 

5. Nieuwspagina  

• Alle nieuwsberichten van uw club(s) en de federaties  
• Zoekfunctie : woord tikken in de witte balk en op go klikken  
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6. Teetime 

6.1 Reserveer een tee  

Tee reservatie : Deze gaan open 14 dagen voordien. Hier kan u een tee reservatie reserveren. Hou er 
rekening mee welke baan u zal spelen. AB 18 holes, duidt aan dat u 18 holes zal spelen. A1-9 holes wil 
zeggen dat u die dag 9 holes speelt. Elke speler dient gereserveerd te worden. 
Kies de gewenste data, parcours alsook tijdsblok. 
De kleuren duiden de bezetting aan. Indien dit (licht)groen is dan zijn er nog tal van mogelijkheden. 
Oranje is gemiddeld druk, rood duidt aan dat er nog enkele plaatsen zijn. Grijs is niet mogelijk wegens 
wedstrijd of volzet.  
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Zoek uw medespeler op door op  + 2e speler toevoegen te klikken 
U kan verschillende criteria klikken via zoeken of  vorige medespelers.Indien u een speler wenst in te  
Schrijven van een andere belgische club dient u (alleen eigen leden) af te vinken. Let op, dan dient er  
Wel een betaling te gebeuren bij het finaliseren.  

 
 

Finaliseer uw reservatie door op bevestigen te klikken.  
Om zeker te zijn van uw reservatie kan u deze terugvinden bij mijn info onder tee reservatie.  
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6.2 Boek een golfles 

Hier kan u uw les boeken bij uw lesgever naar keuze.  
Kies uw lesgever naar keuze door op zijn/haar naam te klikken. 

 

 

Kies de naar uw gewenste data.  
Er verschijnt een pagina met grijze en groene blokken. Grijs is bezet of afwezig. Groen heeft u de 
mogelijkheid een les te boeken. Zijn er meerdere groene blokken onder elkaar, kan u meer dan ½u 
boeken.  

 
 

U kiest of u 1 blok of meerdere reserveert door de start van het laatste lesblok te selecteren. Bij 
opmerkingen kan u nog de gewenst les omschrijven. Bv kort spel, 1e les start to golf, samen met …, …. 

 
Na bevestiging is uw les gereserveerd. Dit kan u opnieuw terugvinden onder ‘mijn reservaties’. Lessen 
kan u annuleren tot 24u voor de les. Nadien dient u de lesgever rechtstreeks te verwittigen. 
Sam Huez : 0471 92 69 02 
Kris Gruwez : 0476 66 76 88 
Geoffrey Beernaert : 0475 91 46 41 
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7. Kalender  

Indien u lid bent in verschillende clubs wordt standaard de kalender van uw homeclub getoond. U kan 
de kalender van uw andere club(s) of van de federaties consulteren als u klikt op Opties.  
U kan een bepaalde wedstrijden opzoeken door rechts in de balk te zoeken naar specifieke 
categorieën.  
U kan zich inschrijven voor de wedstrijden of activiteiten naargelang uw leeftijd, handicap of geslacht 
kan u deelnemen aan jeugd-, senior-, ladies, mensday of algemene wedstrijden. De wedstrijden 
worden telkens 2 weken op voorhand open gezet om 20u . Als deze open staat om in te schrijven, dan 

verschijnt . Indien er  staat, wil dit zeggen dat u zich niet kan inschrijven voor deze wedstrijd (Dit 
komt omdat u niet voldoet aan de inschrijvingscriteria (leeftijd, handicap, geslacht, enz)) of dat de 
wedstrijd reeds afgesloten is.  
 

 
 

Na het klikken op  , krijgt u de beschikbare plaatsen te zien (eventueel in de verschillende 

tijdsblokken). U klikt vervolgens terug op het  dat in de gewenste tijdsblok staat. U kan inschrijven tot 
een bepaald ogenblik. Nadien worden geen inschrijvingen meer ontvangen.  
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Op het volgende scherm krijgt u nog eens een overzicht van de wedstrijd die u selecteerde. Hier kiest u 
uw gewenste afslageplaat. U dient de inschrijving nog te bevestigen. (vergeet niet vooraf een saldo op uw 
app te plaatsen.  
 

 
Nadien dient u uw inschrijving nog te bevestigen.  

8. Scorekaart  

Hier kan u vrienden uitnodigen om samen een rondje te spelen en scores invullen.  

 

9. Saldo 

Indien uw club werkt met online betalingen en het kredietensysteem kan u hier geld opladen op uw 
BE-Money account en uw transacties raadplegen.  => Niet van toepassing in Waregem Golf. 

 

10. Barometer 

Onder Barometer vindt u uw badges terug, de handicaplijst van uw club en enkele statistieken.  
Op de handicaplijst kan u het profiel van de andere leden van uw club raadplegen  

 
 

 

Wij wensen u allen veel golfplezier en zijn ervan overtuigd dat deze applicatie alles veel 
eenvoudiger maakt om te golfen.  
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Contactgegevens: 
Volgende contactpersonen kunnen handig zijn :  
Waregem Golf   056 60.88.08 golf@waregemgolf.be   
Frank Salembier (Manager) 056 60.88.08 frank@waregemgolf.be  
 
Lesgevers (pro’s) 
Geoffrey Beernaert  0475 91 46 41 geoffrey.beernaert@hotmail.com  
Kris Gruwez   0476 66 76 88 kris.gruwez@telenet.be  
Sam Huez      0471 92 69 02 sam.waregemgolf@hotmail.com 
 
Wij hopen dat u met deze brochure, meer info ontvangen heeft en dat u zich thuis voelt bij ons. Indien u 
vragen heeft, twijfel niet deze te stellen.  
 
Veel Golfplezier 
Waregem Golf Team  
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