GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS
2015
De golfsport is uniek door zijn bijzondere karakter. De speler is zijn eigen scheidsrechter en
draagt integriteit en sportiviteit hoog in het vaandel.

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., mogen de testen van het Golfvaardigheidsbewijs afleggen
afleggen.
1. DOEL
Het Golfvaardigheidsbewijs werd in 1988 door de Koninklijke Belgische Golf Federatie
ingevoerd.
Het beoefenen van het golfspel met eerbied voor zijn tradities en met eenzelfde ingesteldheid
als bij zijn oorsprong, is enkel mogelijk indien alle spelers de universele golfregels
respecteren.
Deze spelers moeten bewijzen dat ze voldoende kennis heb
hebben
ben van de etiquette en van de
spelregels, alsook voldoende technische bekwaamheid om het bewijs te verkrijgen.
Het Golfvaardigheidsbewijs wordt officieel door de “European Golf Association” erkend.
2. BEVOEGDHEDEN EN ORGANISATIE
De K.B.G.F., V.V.G. en A.F.G. zijn belast met de reglementering van het
Golfvaardigheidsbewijs en hebben de praktische uitvoering gedelegeerd aan de aangesloten
clubs die Effectief Lid (A,B,C) zijn
zijn.
De organisatie van het Golfvaardigheidsbewijs behoort tot de bevoegdheid van de
Sportcommissie of Regelcommissie van de clubs die Effectief Lid (A,B,C) zijn van de Federatie.
Elke club is verantwoordelijk voor het goede verloop van het Golfvaardigheidsbewijs en
engageert zich om het af te nemen volgens onderhavig reglement.
3. REGLEMENT
Het traject om het Golfvaardigheidsbewijs te behalen bestaat uit bestaat uit 2 etappes,
namelijk de Theorietest en de Baantest, die binnen een periode van 6 maanden succesvol
afgelegd dienen te worden.
3.1. THEORIETEST
De Theorietest mag maximum 80 minuten in beslag nemen en staat onder toezicht van de
club.
Na de Theorietest mogen de kandidaten geen copie van de vragen meenemen.
A. Schriftelijke test voor volwassenen (16 jaar en ouder)
De kandidaat krijgt een “multiple choice” vragenlijst over de Etiquette (10 vragen), de
Definities (5 vragen) en de Golfregels 1
1-28 (15 vragen).
- Het officieel regelboekje mag gebruikt worden.
- Slagen voor de test vereist een totaal van 24 goede antwoorden op de 30 gestelde vragen.
Schriftelijk Theorietest voor volwa
volwassenen
ssenen (16 jaar en ouder): vragen via quiz “Adult”.
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B. Schriftelijke test voor junioren (13, 14 en 15 jaar)
De kandidaat krijgt een “multiple choice” vragenlijst over de Etiquette (5 vragen) en de
Golfregels 1-28 (10 vragen).
- Het officieel regelboekje ma
mag gebruikt worden.
- Slagen voor de test vereist een totaal van 12 goede antwoorden op de 15 gestelde vragen.
Schriftelijk Theorietest voor junioren (13
(13-14-15
15 jaar): vragen via quiz “Junior”.
C. Mondelinge test voor junioren (12 jaar en jonger)
Deze test verloopt in de vorm van een onderhoud, waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd
met spelsituaties en waar hij moet antwoorden op vragen uit de “multiple choice”
vragenlijsten voor junioren.
- Het officieel regelboekje mag gebruikt worden.
- Er mag ook
ok een referentieboek over de golfregels gebruikt worden dat goedgekeurd is door
de R&A of de K.B.G.F. of de V.V.G. of de A.F.G.
- Slagen voor de test vereist een resultaat van 80%.
Mondeling Theorietest voor junioren ((12 jaar en jonger): vragen via quiz “Junior”.
unior”.
ALEN VAN HET GVB: 9-HOLES RONDE IN STABLEFORD
3.2. BAANTEST VOOR HET BEHALEN
De test zal worden gehouden op een verkorte baan* met een lengte van 1375-1700
1375
meter
over 9 holes. Elke afwijking op deze regel valt onder de bevoegdheid van de Technische
Commissie van de Federatie, in samenspraak met de VVG en AFG.
- De spelformule is single stableford.
- De speler krijgt 2 strokes per hole.
- De toegestane tijd om 9 holes in normale condities te spelen is 2 uur.

-

De kandidaat is geslaagd indien hij 18 stablefordpunten behaalt EN op voorwaarde dat de
kandidaat tijdens zijn ronde blijk heeft gegeven van respect voor de Etiquette en kennis van
de Golfregels.
De kandidaat krijgt een Hcp 54 toegewezen.
*Verkorte Baan: De verkorte baan wordt door de club aa
aangeduid
ngeduid waarbij ze verplaatsbare teemarkers
(bruin: min. lengte 1.375
375 en max. 1
1.700 m over 9 holes) plaatst.
Er dienen geen afslagplaatsen aangelegd te worden. Ideaal worden de Par 3’s ingekort tot 55-75
55
meter,
de Par 4’s tot 150-200
200 meter, de Par 5’s to
tot 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.

3.3. HERKANSING
Indien een kandidaat in geen enkel of in één van de twee onderdelen nie
niett slaagt, zal hij dit of
deze onderde(e)l(en) opnieuw kunnen afleggen op de data voorzien door de Sportcommissie of
Regelcommissie van de club.
3.4. REGISTRATIE VAN DE UITSLAGEN
ITSLAGEN
- in de hcp historiek van de speler kan Theorie bijgevoegd worden
- in de hcp historiek kan het GVB toegevoe
toegevoegd
gd worden met aanduiding van hcp 54.
- het secretariaat van de club levert het Golfvaardigheidsbewijs af (in de vorm van een
certificaat) getekend door de Captain van de club. De speler krijgt een handicap 54.
- speler heeft nu een clubhandicap, welke volgens de clubgebruiken kan aangepast worden.
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