Aanbeveling voor het verlenen van Baan
Baantoelating
toelating
Algemeen
De golfsport is uniek door zijn bijzondere karakter. De speler is zijn eigen scheidsrechter en draagt
integriteit en sportiviteit hoog in het vaandel. Deze aanbevelingen bewaken volledig deze visie.
Enkel personen in het bezit van een Startpas of een federatie kaart als bewijs dat ze zijn aangesloten
bij een Belgische club erkend door de K.B.G.F. en V.V.G. of A.F.G., komen in aanmerking
aanme
voor deze
aanbeveling.

Het basisidee is om de beginner de kans te geven om na een korte introductie met minimale
vaardigheden de baan op te laten (verkorte baan, eventueel met buddy/begeleider). Pas als de starter op
het gras kan meespelen, zal hij of zij de golfmicrobe te pakken krijgen!
De volgende stap is te evolueren naar het GolfVaardigheidsBewijs (GVB). Golfers starten niet met onze
sport om stress en examendruk te overleven maar wel om van de sport, de natuur en het sociale aspect
te genieten.
Dankzij deze aanbeveling zal een betere begeleiding, motivatie en opleiding vanuit de clubs ontstaan. Er
wordt ook de nadruk gelegd op een transparante en klantvriendelijke communicatie naar de starters.
Dat zijn dé uitdagingen voor de komende jaren om de golfsport te laten groeien met respect voor de
regels en de etiquette.
Elke club kan, naargelang zijn infrastructuur, zijn eigenheid verwerken maar belangrijk is om op
voorhand goed te communiceren wat de tte behalen doelstellingen zijn.

Aanbeveling voor het verlenen van Baantoelating

p. 1

Op weg naar Baantoelating
De starter moet over een startpas of federatiekaart beschikken om te kunnen deelnemen aan de
stap ‘ naar baantoelating’. Alleen op deze manier kan veilig gestart worden met de golfsport.
1.

Na één of meerdere les(sen) stelt de pro, de rabbitcaptain of zijn medewerker vast dat de starter:
• met
et regelmaat rechtdoor slaat
slaat,
De referentie-afstanden zijn:: voor Kids ((≤ 9 jaar) ongeveer 60m en
n voor alle andere spelers
(≥10jaar),
), man of vrouw ongeveer 80m
• basiskennis
asiskennis van kort spel en putting heeft
heeft.

2.

Etiquette: met open boek (officieel regelboekje) via de module van de KBGF 15 vragen
beantwoorden; geslaagd met 15 goede antwoorden
antwoorden.

Na deze twee stappen krijgt de starter baantoelating met begeleider om in starterevents of
starterswedstrijden deel
eel te nemen (bv. drive & putt, verkorte baan*, scrambles…)

De rol van de begeleider bestaat erin om de speler te helpen waar nodig, hij heeft aandacht voor het
speltempo, etiquette en regelkennis. Spelenderwijs golfregels aanleren en vlot leren spelen zijn de
doelstellingen. De club beslist wie kan optreden als begeleider.
Wanneer het golfspel zelf (=techniek) nog niet zo lukt, zal de starter aangeraden worden om de
lessenreeks verder te zetten bij de golfpro.
3.

Speltempo
Tijdens één van de starters-wedstrijden
edstrijden op de verkorte baan* (bruine teemarkers: 1375 m tot 1700
m lengte over 9 holes) wordt nagegaan door de begeleider of de starter vlot speelt. Elke club zal,
naargelang zijn infrastructuur, vastleggen en op voorhand communiceren wat het te behalen
speltempo is.
Richtlijn: 3 holes spelen in 45 minuten

Speltempo gelukt + baantoelating met begeleider = definitieve baantoelating

Na het behalen van de definitieve baantoelating zal de club de voorwaarden(bv. normale baan, verkorte
baan*, met een meer ervaren speler) meedelen om vrij op het parcours te kunnen spelen.
De baantoelating met begeleider en de definitieve baantoelating zijn alleen geldig in de club waar deze
behaald werden.
De speler kan zich nu voorbereiden op het GVB.
*Verkorte Baan: De verkorte baan wordt door de club aangeduid waarbij ze verplaatsbare teemarkers (bruin:
(bruin min. lengte 1375
en max. 1700 m over 9 holes) plaatst. Er dienen geen afslaplaatsen aangelegd te worden
worden.. Ideaal worden de Par 3’s ingekort tot
55-75 meter, de Par 4’s tot 150-200
200 meter, de Par 5’s tot 220
220-270
270 meter. De oorspronkelijke par blijft behouden, er moet
minstens 1 par 5 zijn van 230 meter en de minimum totale lengte 1375 meter.
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