Begeleiding en opvang van
Nieuwe Leden
Informeren = transparant communiceren
Golfclub Nuclea biedt zijn leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren. Om de nieuwe Nuclealeden, maar ook onze trouwe Nuclea-leden duidelijk te informeren over de procedures voor nieuwe leden
(‘Startende golfers’ en ‘Golfers met golfervaring) heeft Golfclub Nuclea het hiernavolgend stappenplan
opgesteld.
Bij de uitvoering van dit stappenplan verbindt GCN zich enerzijds om zo goed mogelijk de voorschriften van de
KBGF (Koninklijke Belgische Golf Federatie) en GV (Golf Vlaanderen) te vertalen naar de concrete situatie bij
GCN. Anderzijds wil GCN de beginnelingen zo snel mogelijk golfplezier laten beleven en golfwaardig maken op
basis van competentieontwikkeling rond golftechniek en golfregels.
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DE ‘CARRIÈRE’ VAN EEN STARTENDE GOLFSPELER BIJ GOLFCLUB NUCLEA
(GCN) KORT SAMENGEVAT IN ZES STAPPEN
Stap 1: kennismaking
Speler maakt kennis met de golfsport (bijv. via initiatielessen
zoals Start to golf). (Kostprijs zie§6.1 en 6.2)

Stap 2: lid worden
Speler wordt lid van GCN, ontvangt een federatiekaart en volgt
les bij de pro. (Kostprijs zie § 6.4 en 6.5)

Stap 3: clubbaanpermissie-test
Speler legt de ‘clubbaanpermissie-testen’ af (theorie +
praktijk). Na stap 3 mag de speler op de golfbaan spelen, bij
voorkeur met een ander clublid die zich opgegeven heeft als
“buddy”.
Stap 4: theoretisch golfvaardigheidsbewijs (GVB)
Speler legt de ‘theoretische GVB- proef ‘af (nadat hij eerder en
op een andere dag geslaagd is op de ‘clubbaanpermissietesten’).
De speler is geslaagd als zij/hij 24 juiste antwoorden geeft op
de 30 vragen.
Stap 5: praktisch golfvaardigheidsbewijs (GVB)
De speler legt de ‘praktische GVB-proef’ af (nadat hij eerder en
op een andere dag geslaagd is op de ‘clubbaanpermissietesten’).
Speler behaalt 18 of meer Stableford punten bij deelname aan
de GVB-baantest georganiseerd door GCN op de golfbaan van
GCN..
Stap 6: officiële handicap 54
Na stap 3, stap 4 en stap 5 te hebben doorlopen ontvangt de
speler het GVB en krijgt de speler de officiële handicap 54 en
mag de speler deelnemen aan de thuiswedstrijden
georganiseerd door GCN.
Speler verlaagt systematisch zijn handicap door het behalen
van goede resultaten bij deelname aan de wedstrijden.
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2

DE ZES STAPPEN IN DETAIL

2.1

Stap 1: Kennismaking met de golfsport
Proef van de golfsport via een initiatie en ontdek of golf "jouw ding" is! Meer info rond ‘Start
to golf’ op de website van Golf Vlaanderen.
http://www.golfvlaanderen.be/nl/golfpromotie/start-to-golf
Buiten deze Vlaamse startdag biedt golfclub Nuclea ook op verschillende instapmomenten een
‘Start to golf – startpakket’ aan waarbij je in kleine groepjes 4 x 3u les neemt bij de pro en
gedurende 2 maanden vrij kan oefenen op de driving range.

2.2
2.2.1

Stap 2: Speler wordt lid van GCN, ontvangt een federatiekaart en volgt les bij de pro.
Begeleiding golftechniek door professionele golfleraar of pro
Een startende golfer begint zijn carrière op een driving range en op een oefengreen.
Het golfspel is zeer technisch en vergt een reeks automatismen die men niet zonder meer in
het alledaagse leven ontwikkelt.
Niettegenstaande het geen “must” is wordt het ten zeerste aanbevolen om de eerste stappen
bij het golfspel te doen onder de begeleiding van een professionele golfleraar of pro. Een pro is
namelijk speciaal opgeleid om zowel een beginneling alsook een gevorderde golfspeler in de
golfsport te onderrichten.
Het lesgeven door de pro valt niet onder de verantwoordelijkheid van het clubbestuur. Dit
wordt onderling geregeld tussen de pro en de leerling.
Voor verdere details zoals het vastleggen van afspraken, lesgeld enz. verwijzen we naar onze
website https://www.golfclubnuclea.be/ onder de rubriek GCN / golfpro.

2.2.2

Oefenen voor de baanpermissieproef
Ter voorbereiding van stap 3 kan je oefenen op de baan op holes 1, 2 en 3 onder begeleiding
van een “buddy” .
De captain, leden van het bestuur of commissies of de pro brengt je, indien je dit wenst, in
contact met een buddy. Buddy’s zijn geoefende spelers van onze club die zich vrijwillig hebben
opgegeven om beginnelingen met raad en daad bij te staan.
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2.3

Stap 3: Speler legt de “clubbaanpermissietesten” af.
De clubbaanpermissietesten worden afgenomen op de baan door de captain of zijn
afgevaardigde op een afgesproken tijdstip, zie kalender en I-golf.
Daarbij gaat degene die de proef afneemt na of de speler:
-

voldoende kennis heeft van de etiquette en de basisgolfregels (theoretische
baanpermissieproef)

-

voldoende technische vaardigheid heeft (praktische baanpermissieproef).

Theoretische clubbaanpermissieproef: “Heeft de speler voldoende kennis van de
basisregels en etiquette?”

2.3.1

De volgende vragenlijst wordt daarbij als leidraad gebruikt. Als je in elke kolom een OK behaalt,
ben je geslaagd voor deze basisgolfregels-test.
BASIS GOLFREGELS

OK / NOK

Datum +
handtekening
proefafnemer

Vooraf
-

Heb je het volgende bij: een PITCHVORK, een marker, tee’s,
golfballen met een persoonlijk merkteken (in functie van
identificatie)?

-

Ben je op de hoogte van de LOKALE REGELS?
-

Volgorde van spelen en speeltempo;

-

Verboden de weide te betreden (hole 5, 7, 8)

-

Ontwijken van ‘grond in bewerking’;

-

Ontwijken van ‘rhododendron, jonge beplantingen, …’;

Op de afslagplaats (regel 6.2)
-

Tee je bal correct op.

-

Wat doe je als je bal van de tee valt bij het adresseren?

Door de baan
-

Etiquette: Wat moet je roepen als een bal in de richting van
een persoon vliegt?

-

Hoe zit de speelvolgorde in elkaar (regel 10)

-

Waarvoor dienen de witte, rode, gele en blauwe paaltjes?
(regels 16, 17, 18)

-

Hoe moet je een bal correct droppen? (regel 14.3)

-

Hoe lang mag je maximum zoeken naar jouw bal? (regel 18)
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-

Mag jij de ligging van je bal, je ruimte voor de voorgenomen
stand of swing of je speellijn verbeteren? (regel 8.1)

-

Hoe ga je tewerk om jouw bal te identificeren? (regel 7.2).

-

Mag je advies geven of vragen aan je flightgenoten? (regel
10.2)

-

Hoe moet je handelen als jij jouw stilliggende bal beweegt
zonder dat dit de bedoeling was? (regel 9.4)

-

Hoe moet je handelen als jouw bewegende bal botst tegen
jezelf of jouw uitrusting? (regel 11.1)

Op de green (regel 16)
-

Etiquette: Toon hoe je een pitchmark moet herstellen.

-

Hoe ga je te werk als je op de green jouw bal wil opnemen /
terugplaatsen?

-

Hoe ga je tewerk als je de vlag moet bewaken?

-

Hoeveel strafslagen krijgt een speler als hij/zij de vlag raakt of
een andere bal op de green raakt?

In de bunker
-

Etiquette: Wat doe je altijd als je een bal uit de bunker hebt
gespeeld?

-

Mag je een los natuurlijk voorwerp (tak, blad, …) verwijderen
uit de bunker als jouw bal in dezelfde bunker ligt? (regel 15)

In een waterhindernis (geel) of laterale waterhindernis (rood)
-

Toon de drie mogelijkheden (indien mogelijk) als je bal zeker in
een waterhindernis (geel) ligt (regel 17).

-

Toon de vijf mogelijkheden (indien mogelijk) als je bal zeker in
een laterale waterhindernis ligt (rood) (regel 17).

-

Mag je de gele of rode palen verwijderen bij hinder?

Einde van een wedstrijd
-

Welke acties moet jij als speler of als marker ondernemen met
de betrokken scorekaarten als je alle holes hebt gespeeld?
(regel 3.3)
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2.3.2 Praktische clubbaanpermissieproef: “Heeft de speler voldoende technische vaardigheid?”
Je speelt (de verkorte) hole 1, hole 2 en hole 3 vanaf de bruine tee en je krijgt twee strokes per
hole. Als je in totaal 4 punten behaalt, ben je geslaagd voor deze technische
baanpermissietest.
2.3.3 Clubbaanpermissietesten succesvol afgelegd en begeleiding door een buddy
Wanneer de speler met succes de clubbaanpermissieproeven (theorie en praktijk) heeft
afgelegd:
-

mag hij/zij op de golfbaan van GCN spelen;

-

de captain, leden van het bestuur of commissies of de pro brengt je in contact met een buddy.
Buddy’s zijn geoefende spelers van onze club die zich vrijwillig hebben opgegeven om
beginnelingen met raad en daad bij te staan. vanaf dit moment kan de speler zich ook
voorbereiden op het behalen van het GVB – golfvaardigheidsbewijs (theorie en praktijk).
Daarbij speelt hij/zij bij voorkeur samen met een zogenaamde ‘buddy’. Buddy’s zijn geoefende
spelers van onze club die zich vrijwillig hebben opgegeven om beginnelingen in onderlinge
afspraak met raad en daad bij te staan.

2.4

2.5

Stap 4: Speler slaagt voor de GVB-theorie proef voor het behalen van het
GolfVaardigheidsBewijs.
-

Zie par. 3.1. THEORIETEST van het GVB-reglement 2015 in bijlage of
http://www.golfvlaanderen.be/files/uploads/GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS%202015%20
-%20REGLEMENT%20-%202015-05-26.pdf

-

Data voor de proeven: zie wedstrijdkalender “Clubbaanpermissie en GVB” en I-golf.

-

Examinator: de captain of zijn afgevaardigde

-

Plaats: clublokaal GCN

Stap 5: Speler behaalt 18 of meer Stableford punten bij deelname aan de GVB-baantest
georganiseerd door GCN op de golfbaan van GCN.
-

Zie par. 3.2. Baantest voor het behalen van het GVB van het GVB-reglement 2015 in
bijlage.

-

De speler slaat af vanaf de ‘bruine tee’.

-

De speler krijgt 2 strokes per hole.

-

Data voor de testen: zie wedstrijdkalender “GVB-theorie en baantest” en I-golf

-

Examinator: de captain of zijn afgevaardigde
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Nota
De speler die slaagt voor de GVB-theorie proef én de GVB-baantest (zie stap 4 en stap 5)
ontvangt een officieel golfvaardigheidsbewijs ondertekend door de captain, hij/zij krijgt de
EGA-handicap = 54 en mag vanaf dan deelnemen aan alle wedstrijden georganiseerd door de
club op de baan van GCN die opengesteld worden voor alle spelers tot en met Hcp = 54.

2.6

Stap 6: Speler verlaagt systematisch zijn handicap door het behalen van goede resultaten bij
deelname aan de wedstrijden.
Door deelname aan zogenaamde Qualifying Competitions (zie wedstrijdkalender) zal de initiële
EGA-handicap = 54 van de speler dalen volgens de geldende voorschriften van de KBGF.

3

OVERGANGSMODALITEITEN VOOR SPELERS VAN GCN MET HANDICAP
‘36<HCP<=54’ DIE IN 2015 REEDS LID WAREN VAN GCN
a.

De clubbaanpermissie en de handicap (zie handicaphistoriek in I-golf) die deze spelers
hadden op het einde van het seizoen 2015, blijft sowieso behouden.

b.

Deze spelers mogen zondermeer deelnemen aan alle wedstrijden die door GCN
georganiseerd worden en die opengesteld zijn voor handicap-categorie 6 spelers.

c.

Indien deze spelers nog geen GVB hebben behaald dan moeten ze alsnog de betrokken
GVB-proeven (theorie en/of praktijk ) afleggen om hun handicap te kunnen laten zakken
onder 37 in I-golf. De maximale termijn waarbinnen de theoretische proef EN de
praktische proef moeten worden afgelegd is volgens de GVB-onderrichtingen van de
federatie 6 maanden.
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4

NIEUWE LEDEN
GOLFERVARING.

4.1

Met EGA-handicap ≤ 36

MET

ENIGE

VORM

VAN

GOLFOPLEIDING

OF

Voor nieuwe leden die een EGA handicap hebben ≤ 36 en die hun handicap kunnen staven aan
de hand van een federatiekaart neemt Golf Club Nuclea automatisch hun meest recente exact
handicap over.
4.2

Met EGA handicap groter dan 36 en kleiner dan of gelijk aan 54

4.2.1 Nieuwe leden met 36 < EGA handicap ≤ 54, met Golfvaardigheidsbewijs
Voor nieuwe leden die een EGA handicap hebben die groter is dan 36 en kleiner of gelijk aan
54 en die hun handicap kunnen staven aan de hand van een federatiekaart neemt Golf Club
Nuclea automatisch hun meest recente exact handicap over.
4.2.2 Nieuwe leden met 36 < EGA handicap ≤ 54, zonder Golfvaardigheidsbewijs
Nieuwe leden die een EGA handicap hebben die groter is dan 36 en kleiner of gelijk aan 54 en
geen Golfvaardigheidsbewijs hebben of niet kunnen bewijzen dat ze een
Golfvaardigheidsbewijs hebben mogen pas deelnemen aan de wedstrijden georganiseerd door
GCN nadat ze geslaagd zijn voor de proeven en testen onder stap 4 en stap 5 hierboven
vermeld; m.a.w. zij moeten eerst met succes de proeven en testen afleggen voor het bekomen
van het Golfvaardigheidsbewijs. Bij het behalen van het GVB wordt hun EGA handicap op 54
gezet.
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5

WIE NEEMT DE PROEVEN AF?
Baanpermissietest

Captain
Leden van het bestuur
Leden van de sportcommissie en gecoöpteerden
Leden van de handicapcommissie
Leden van de terreincommissie
Leden van het marshalteam
(niet de pro)

GVB-theorie

Captain
Leden van de handicapcommissie
(niet de pro)

GVB-praktijk

Captain
Leden van het bestuur
Leden van de sportcommissie en gecoöpteerden
Leden van de handicapcommissie
Leden van de terreincommissie
Leden van het marshalteam
(niet de pro)

Toekennen van de initiële EGAhandicap in I-golf

Captain
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6

FINANCIEEL

6.1

Start to golf – startdag : gratis

6.2

Start to golf – startpakket : € 200

6.3

Lessen bij de Pro : zie map Pro in het clubhuis

6.4

Lidmaatschap Driving Range – Golfclub Nuclea :
zie tarieven http://www.nuclea.be/nl/Organisatie/Lidgeld
Driving range : max €140 (inclusief stagiairekaart)
Golfclub : max € 655 (inclusief federatiekaart)
Vraag even aan het secretariaat indien je denkt in aanmerking te komen voor het tarief van
groep 1 of groep 2  secretariaat@golfclubnuclea.be
Na het invullen van de aanvraagdocumenten en het bezorgen van een pasfoto zal je van het
Nuclea secretariaat een betalingsuitnodiging ontvangen.

6.5

Herfstlidmaatschap Golfclub Nuclea (mogelijk vanaf 1 september ) :
Voor zij die pas vanaf september lid worden is er een speciaal herfsttarief op voorwaarde dat
je ook ineens het lidgeld van het komende jaar al stort.




Tussen 1/9 en 30/10 :
Lidgeld jaar X+1 : max € 655
Lidgeld jaar X : € 140 (inclusief stagiairekaart) + € 150 voor een greenfeeboekje zodat je de
baan op kan
Tussen 1/11 en 31/12 :
Lidgeld jaar X+1 : max € 655
Lidgeld jaar X : € 140 (inclusief stagiairekaart) + gratis 5 greenfees zodat je de baan op kan

Na het invullen van de aanvraagdocumenten en het bezorgen van een pasfoto zal je van het
Nuclea secretariaat een betalingsuitnodiging ontvangen voor jaar X en van het secretariaat van
de golfclub voor jaar X+1 en de eventuele greenfees.
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