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VANAF DISCOVER GOLF  

> Lessen bij de Golf Pro (54)  
 

> Spelen op de  Fore course (49)  
na toelating Golf Pro professional  

MEETING BIJ CLUBMANAGER (46)  
s 

VANAF PLAY GOLF+ 
Je speelt caddy voor je meter/peter in een wedstrijd. 
(48)  

4 KAARTEN OP FORE COURSE 
8 holes met 20 strokes.  
> deelnemen aan een Rabbits wedstrijd (min. 1 x),  
> met peter/meter indien hun Hcp ≤ 36 (min. 1 x), 
> met een lid van de Sportcommissie of pro (min. 1 x)  
> met een speler met Hcp ≤ 36  
Markers mogen geen familie zijn!    
 
  
        24 ptn          22 ptn   20 ptn (tem 12 j) 
               
 max 1u 40 min van secretariaat tot secretariaat                       
  (behalve in Rabbits wedstrijd)    
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• Toekenning golfvaardigheidsbewijs (GVB)     
• Officiële toelating tot Main Course 
• Toelating 9 holes wedstrijden vanaf Hcp 46 
• Toelating 18 holes wedstrijden vanaf Hcp 45 
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KBGF EXAMENVRAGEN  
rond golfreglement & etiquette (47)  

 
Max. 80min 

 
Je kan hiervoor oefenen op: 

www.golfbelgium.be 
www.golfvlaanderen.be 

www.ngf.nl 
 

Contacteer ons secretariaat voor een afspraak! 

multiple choice  
open boek 

 
  

GESLAAGD = 
min. 24/30  

op reglement vragen   
en 10/10  

op etiquette vragen  

multiple choice 
open boek  

 
tem. 12 jaar > mondeling 

 
van 13-15 jaar > schriftelijk 

  
GESLAAGD = 

min. 12/15 
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 VOOR WIE: 
 
> Volledig begeleidingsprogramma voor beginners en spelende leden met Hcp 43 of hoger. 
 
> Gericht op volwassenen 

 

 

RABBITS ACTIVITEITEN:  
 
> Rabbits Fore Course begeleiding (vanaf Hcp 49) 
 

Hierbij raak je als beginner vertrouwd met de Fore Course,  
onze compact course bestaande uit 4 holes. 
 
Aandachtspunten zijn etiquette, galante houding en het volgen van de regels 
(snel spel, goed beheer materiaal en correct toepassen van de spelregels). 
 
> Rabbits woensdagen (vanaf Hcp 47) 
 
Tijdens deze sessie voorzien we verschillende speelse wedstrijdvormen zowel in groep als individueel. 
 
> Rabbits wedstrijden (vanaf Hcp 47) 
 
Tijdens de wedstrijd speel je tweemaal na elkaar de Fore Course,  
deze kaart telt mee voor het behalen van je GVB. 

 


