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1. BAANTOELATING & ROUTE 36 

 
Een speler mag slechts op de baan indien hij geslaagd is voor de baanproef (Clubhandicap 53) m.a.w. als zijn 
“Examen fiche clubleden” afgetekend is en hij de daarbij horende sticker ontvangen heeft. Deze sticker moet 
de speler “goed zichtbaar” aan zijn golftas bevestigen. 

1.1. Theoretisch examen, praktische proeven bij de Pro en baanproef 

1.1.1. Theoretisch examen 

De leden kunnen zich inschrijven voor de theorielessen over etiquette en golfregels welke in de club gegeven 
worden. De lessen gaan, principieel, door de derde dinsdag en derde donderdag van de maand om 19u in de 
vergaderzaal met aansluitend examen op de zaterdagmorgen van de volgende week. 

Eerste uiteenzetting (dinsdag): algemene kennismaking met golf - golfmateriaal - terrein. 
Tweede les (donderdag): golfregels. 

Daarna volgt het examen over de etiquette en de golfregels in de vorm van multiple choice. Het officiële, 
verkorte, golfregelboekje mag tijdens de proef gebruikt worden.  

Om te slagen voor een theorie-examen moet men 24 goede antwoorden hebben op 30 vragen.  

Bij het slagen ontvangt men een “Examen fiche clubleden”. Daarin staan de verschillende stappen die moeten 
doorlopen worden om te evolueren in de theoretische en praktische kennis van het golfspel.  Deze “Examen 
fiche clubleden” dient men steeds bij te hebben. Het is het bewijs van het volgen én slagen van de verschillende 
stappen. 

 
1.1.2. Praktische proeven 

 
De pro of de examinator zal de speler testen op verschillende praktische vaardigheden en bij het slagen de 
“Examen fiche clubleden” invullen en ondertekenen. 

- 10 rangeballen slaan op de driving range met club naar keuze. 
Van de tien ballen moeten er minimum 7 correct zijn, dit betekent min of meer een rechte lijn volgen 
met een minimale afstand. 
Afstanden: 100 meter voor heren, 80 meter voor dames, 60 meter voor kinderen tot 12 jaar. 

- 10 (eigen) ballen chippen naar de chipping-green. 
Van de tien ballen moeten er minimum 5 correct zijn, dit betekent dat zij hoogte maken en 
vervolgens neerkomen op de chipping-green. 

- 5 (eigen) ballen putten op de putting-green van op 10 meter. 
Van de vijf ballen moeten er minimum 4 tot stilstand komen in een cirkel van max. 2 meter van de 
hole. 

- 5 (eigen) ballen putten op de putting-green van op 2 meter. 
Van de vijf ballen moeten er minimum 4 tot stilstand komen in een cirkel van max. 30 cm van de 
hole. 

1.1.3. Baantoelating 
 

Bij het slagen in deze 2 proeven (theorie en praktijk) is het mogelijk om op de baan te gaan enerzijds met de 
pro of anderzijds met een golfbuddy. Deze baantoelating is geldig gedurende maximum 2 maand (beginnend 
vanaf de datum vermeld door de pro op de ledenfiche). Binnen deze 2 maand dient de baanproef te worden 
afgelegd. Deze termijn kan niet worden verlengd.  
Golfbuddy op ECPG Zwijnaarde: een buddy is een ervaren golfer die een WHS hcp 28 of lager heeft op het 
ogenblik van zijn aanstelling door de handicapcommissie. Hij heeft voldoende ervaring in toepassing van de 
regels, etiquette en speltempo. Hij begeleidt de speler gratis naar het behalen van zijn baanproef (hcp 53). 
De golfbuddy geeft geen golfles en draagt de waarden van de golfclub uit.  
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1.1.4. Baanproef 

 
Indien de kandidaat geslaagd is voor het theorie-examen én de praktische proeven, kan de baanproef gratis 
(over 9 holes) afgelegd worden onder begeleiding van een examinator, zijnde een captain of een lid van de 
handicapcommissie. 
Deze baanproef wordt gespeeld op de Jubilee-Course – Front/rode tees; heren krijgen 24 strokes, dames 26 
strokes. 
Om te slagen moeten minimum 18 punten behaald worden. Wordt er op wintergreens gespeeld, met hole 7 als 
par 3, dan krijgen de heren 19 strokes, de dames 21. 
Bij het slagen beschikt men over Clubhandicap 53 en de daarbij horende sticker.  
Vanaf dan mag de speler “zonder begeleider” op het golfterrein. 

1.2. Starters-Clubhandicap 53 tot hcp 46 = Starterstornooien 

Na het bekomen van de Clubhandicap 53 kan de speler deelnemen aan de Starters-tornooien (van 
Clubhandicap 53 tot en met Clubhandicap 46). Deze starters-tornooien (9 holes) worden op de “Jubilee 
Course” (front tees = bruin) gespeeld. Eens men Clubhandicap 45 behaalt mag men deelnemen aan de 
Rabbits-tornooien. 

1.3. Rabbits-tornooien 

Na het behalen van clubhandicap 45 kan de speler deelnemen aan de Rabbits-tornooien en een aantal andere 
wedstrijden op ECPG Zwijnaarde. De Rabbits-tornooien worden op de “Qualifying Course” gespeeld (back 
tees = groen). Als Rabbit kan men ook deelnemen aan een aantal tornooien zowel intern als op externe 
terreinen die deze hcp toelaten.  

1.4. WHS handicap 36  

WHS handicap 36 (of lager) kan behaald worden tijdens een Rabbits-tornooi op eigen terrein of tijdens een 
extern-tornooi. 
Eens de speler WHS hcp 36 (of lager) behaald heeft dient hij op ons eigen terrein, ter bevestiging, 9 holes te 
lopen met een examinator (lid van het Core Team of de handicapcommissie). 
Hierbij is niet zozeer het aantal behaalde punten van tel, wél de kennis van de golfregels. Om dit te testen 
zullen tijdens deze ronde praktische situaties bevraagd worden, waarbij de speler een correcte uitleg dient te 
verschaffen. 
Deze proeven worden afgenomen door een captain of een lid van de regel- en handicapcommissie die deze 
met de kandidaat bespreekt en oordeelt of zijn/haar kennis voldoende is om de behaalde WHS handicap te 
verkrijgen.  
Bij niet-slagen voor deze test kan de handicap teruggezet worden naar de situatie ervoor. 

Meldingsplicht: Indien een speler tijdens een extern tornooi een WHS handicap van 36 of lager behaalt 
dient hij dit asap te melden aan het secretariaat. 

Met een WHS hcp 36 kan men op 90% van de Belgische golfterreinen spelen! 

Niet slagen op de proeven 

Zij die niet geslaagd zijn voor een bepaald onderdeel, zullen dat deel moeten overdoen op een volgend 
examen. 

1.5. Hoe wordt de HCP verder aangepast? 

Door het deelnemen aan officiële qualifying tornooien zowel intern als bij andere golfclubs. De resultaten 
worden via i-Golf verwerkt en komen automatisch in de handicaphistoriek van de speler.  

 


