Start to Golf
IN OUDENAARDE

WELKOM
IN GOLF EN COUNTRY CLUB
OUDENAARDE

Beste sportieveling,
Heb je altijd al eens willen weten wat golf precies
inhoudt? Of ben je per toeval in contact gekomen met golf
en benieuwd naar meer?
Met dit boekje willen we je op een vrijblijvende en
eenvoudige manier kennis laten maken met golf.
Hier lees je enkele basisbegrippen over de golfsport en
ontdek je welke mogelijkheden er zijn voor potentiële
golfers.
We leren je de voornaamste golftermen kennen, maar we
willen jou er vooral van overtuigen om te starten met golf.
Alvast veel leesplezier
en graag tot op de golfbaan.

5 GOEDE REDENEN
OM TE STARTEN MET GOLF

Golf is een sport voor alle leeftijden. Eenmaal je start,
kan je blijven golfen tot na je 100ste verjaardag!
Golf is een gezonde sport. Je stapt al gauw 8 km tijdens
een volledige golfronde. Bovendien ben je ondertussen
geconcentreerd bezig in de gezonde buitenlucht.
Uit Zweeds onderzoek is gebleken dat golfers gemiddeld
5 jaar langer leven.
Golf is een sociale, familiale en gezellige sport. Dankzij
het handicapsysteem kun je met iedereen spelen en
achteraf gezellig napraten in ons prachtig clubhuis.
Golf is een sport voor iedereen. Je kunt voor het plezier
spelen, en ook, als je competitief ingesteld bent,
meedoen aan de wedstrijden.
Golf is in één woord: genieten.

Hoe starten met golf
IN Golf & Country Club
Oudenaarde?
1. Initiatie & Start To Golf sessies
Tijdens een initiatieles krijg je een woordje uitleg over de
sport en leer je de eerste basistechnieken kennen.
Regelmatig worden er ‘Start to Golf dagen’ georganiseerd
(consulteer onze website voor de data van de volgende
sessies http://www.golfoudenaarde.be/nl/start-to-golf/
start-to-golf.html ).
Het Start to Golf programma loopt over drie vrijdagavonden of zaterdagvoormiddagen waarbij je uitleg krijgt
over wat golf inhoudt, wat de regels zijn en je leert er
de basisslagen kennen. Tijdens deze drie sessies volg
je telkens 2u golfles bij een professionele golfleraar. Op
vrijdagen van 18u tot 20u, op zaterdagen van 10u tot 12u,
telkens afsluitend met een gezellige drink in de bar.
Heb je na deze initiatielessen zin in meer?
Dan kan je overstappen naar een proeflidmaatschap.

2. Proeflidmaatschap
geldig voor 3 maanden voor een bedrag van 610 €.

Wat houdt het proeflidmaatschap in ?

-

-

Starterspas bij aanvang van het proeflidmaat-		
schap. Dit is je golfpaspoort en golfverzekering. 		
Als houder van deze starterspas ben je
verzekerd op je eigen club en ontvang je de
clubinfo, het clubblad ‘TeeTime’ en de
VVG-nieuwsbrief.
6 uur les met een pro waarin het hele slagenarsenaal aan bod komt
Ongelimiteerd gebruik van alle oefenaccommo-		
daties (overdekte afslagplaatsen, ‘putting’- en
‘chipping green’)
Terreinervaring die je kan opdoen op onze
speciaal aangelegde vier oefenholes
Gebruik van golfmateriaal (mits een kleine
vergoeding van 50 €)
Mogelijkheid tot het bekomen van het golfvaardigheidsbewijs (GVB)
Inschrijfmogelijkheid wekelijkse groepslessen
Gebruik van de infrastructuur van de club
(golfshop, kleedkamer, clubbar, bistro en
restaurant, feest- en seminariezalen)

Weinig clubs hebben voor starters een dergelijk aanbod aan oefenfaciliteiten. Wie nog geen terreintoelating of GVB (golfvaardigheids
bewijs) heeft, mag immers nergens op een golfbaan. Golf Oudenaarde
bezit een beginnersbaan met vier verzorgde oefenholes waar elke
beginner naar hartenlust kan genieten van het échte spel. Lange slagen
(swings), ‘chippen’, ‘pitchen’, bunkerslagen en ‘putting’, het hele arsenaal aan slagen kan er ingeoefend worden in een zalige rust en kalmte.

3. VOLWAARDIG LIDMAATSCHAP
GOLF & COUNTRY CLUB OUDENAARDE

Meer inlichtingen over
inschrijfmogelijkheden,
modaliteiten en tarieven
kan je bekomen op het
clubsecretariaat,
via 055 33 41 61
of na afspraak met
Ludo De Coninck.

4. GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS & HANDICAP
Met het golfvaardigheidsbewijs kan je beginnen spelen
op het grote terrein. Door het afleggen van regeltesten en
viermaal een score van achttien punten te behalen over
acht oefenholes, bewijst de speler dat hij de regels kent
en het spel kan spelen.
Daarna wordt de speler een ‘handicap’ toegekend. Dit
is een cijfer dat het spelniveau van de speler weergeeft
en staat voor het aantal extra slagen dat de speler mag
maken over een volledige ronde. Hoe lager het cijfer, hoe
minder bonusslagen en dus hoe beter de speler.

WAT IS GOLF?
HOLE
GREEN

BUNKERS

FAIRWAY

TEE

De bal in zo weinig mogelijk slagen in het putje of ‘hole’
krijgen, dat is het doel.
Bij elke ‘hole’ start je van op de afslagplaats (de ‘Tee’) en
probeer je de bal via de ‘fairway’ naar de ‘green’ (het kort
gemaaide gras waar de vlag staat) te spelen.
Onderweg zijn er hindernissen zoals ‘bunkers’ met zand,
beekjes of heuvels die het spel uitdagender maken. Het
idee van golf is dat de bal steeds gespeeld moet worden
zoals hij ligt.
In golf ben je elkaars scheidsrechter en wordt er niet vals
gespeeld. ‘Fair Play’ en ‘Respect’ zijn traditionele
waarden in de golfsport.

TECHNIEK

1. GRIP
Voor elke afstand, die moet worden overbrugd, dien je
een gepaste techniek te gebruiken. Daarbij zijn een
correcte grip, goed oplijnen en een juiste lichaamshouding steeds de belangrijkste basisvereisten.
Een rechtshandige speler plaatst zijn linkerhand
bovenaan en zijn rechterhand er net onder, waarbij de
rechterpink en linkerwijsvinger elkaar overlappen of in
elkaar haken.
Voor linkshandigen is dit net omgekeerd en bestaan er
linkshandige clubs.

2. SWING
De swing is de benaming voor:
de afslag en lange slagen op de ‘fairway’
de bal vliegt hoog en ver door de lucht
de spectaculairste slag met een ‘wow-gevoel’		
wanneer de bal door de lucht suist
De swing bestaat uit 4 grote onderdelen:
1. beginpositie
2. backswing naar achter draaien
3. impact
raken van de bal
4. finish
uitzwaai, eindpositie, die in één

		

vloeiende beweging wordt uitgevoerd

1

2

3

4

3. CHIPPEN
-

voor het korte spel vanuit het langere gras naast 		
de ‘green’ of om een hindernis te ontwijken
de bal maakt een boog en rolt dan verder door
de zwaaibeweging is iets minder groot dan bij 		
een normale slag en de ‘club’ wordt iets korter
vastgenomen
dit is de creatiefste slag met een kwestie van
ritme en de juiste clubkeuze

4. PUTTEN
-

voor het spelen van de bal op de ‘green’
bij deze slag rolt de bal over het gras
je gebruikt geen polsen, alleen de schouders
de ‘club’ maakt een korte slingerbeweging van
rechts naar links
dit is de spannendste slag met veel inzicht en
feeling voor afstand en richting

MATERIAAL

1. GOLFCLUBS
Bij jouw eerste kennismaking met de golfsport, heb je
niet noodzakelijk eigen golfmateriaal nodig. Alles wordt
voorzien voor jou: je gebruikt het materiaal dat jouw golf
pro (de professional die jou les geeft) je ter beschikking
stelt. Mits een kleine vergoeding van 40 €, kan je
gedurende de 3 maand proeflidmaatschap deze ‘clubs’
huren. Dit is belangrijk omdat gedurende deze proeftijd
uitgemaakt wordt welk materiaal het best geschikt is
voor jouw type spel.

Daarna kan je overgaan tot aankoop: golfmateriaal is niet
duur, een volledig nieuwe set golfstokken (‘clubs’) mét
een golftas, kan je vanaf 299 euro aankopen.
Dan heb je werkelijk alles wat je nodig hebt om de eerste
jaren van je ”golfcarrière” door te komen.
Advies over jouw aankoop krijg je uiteraard in de club
van de golf pro. Bovendien kan je jouw aankoop in de golf
shop van de club doen. Niet elke club beschikt over een
dergelijk aanbod.
Voor elke afstand die de speler moet overbruggen op een
‘hole’ kiest hij de gepaste ‘club’. In totaal mag een speler
maximum 14 ‘clubs’ meenemen op de baan.
Een set bestaat uit houten ‘clubs’ of ‘woods’ om de
grootste afstanden te kunnen overbruggen, ‘ijzers’ voor
de tussenslagen en een ‘putter’ voor gebruik op de green.
De cijfers op de ‘clubs’ geven de hoek van het slagvlak
weer. Hoe lager het cijfer, hoe rechter het slagvlak en
hoe verder je zal slaan.
EEN GOLFTAS BEVAT:

-

Golfbal: vergeet deze niet te merken zodat je 		
zeker weet dat hij van jou is
Tee: het houten of kunststof pinnetje waarop de 		
bal geplaatst wordt bij de afslag
Balmarker: je gebruikt deze om de plaats van de 		
bal aan te duiden vooraleer hem op te pakken op
de ‘green’
Pitchfork: hiermee herstel je de balinslag of
‘pitchmark’ op de ‘green’
Golfhandschoen: die vermijdt pijnlijke blaren en
zorgt voor een betere grip op je ‘club’

WOORDENLIJST
GOLFJARGON

Adresseren
een speler heeft zijn bal geadresseerd wanneer hij zijn
‘club’ voor of achter de bal neerzet
Airshot
tevergeefse poging om de bal weg te slaan, waarbij de bal
niet wordt aangeraakt (telt wel als een slag)
Albatros
3 slagen onder de PAR van de ‘hole’
Birdie
1 slag onder de PAR van de ‘hole’
Bogey
1 slag boven de PAR van de ‘hole’
Buggy
elektrisch wagentje waarmee minder mobiele spelers
zich kunnen verplaatsen
Caddie
persoon die de clubs draagt van een speler in competitie
Double bogey
2 slagen boven de PAR van de ‘hole’
Driving range
plaats met afslagmatten waar spelers zich opwarmen en
de ‘swing’ inoefenen
Eagle
2 slagen onder de PAR van de ‘hole’
Etiquette
gedragscode bij golf

Fore
waarschuwingssignaal dat een speler roept als zijn bal
een andere speler dreigt te raken
Greenfee
de prijs voor een rondje golf op een golfclub waar je geen
lid bent
Greenkeeper
het onderhoudspersoneel op de golfbaan
Matchplay
wedstrijd tussen twee spelers waarbij diegene die het
meeste holes wint, de wedstrijd wint
Nettoscore
score waarbij de ‘handicap’ van de speler in vermindering
werd gebracht
PAR
aantal slagen waarin de ‘hole’ moet worden afgelegd,
bestaat in PAR 3, PAR 4 of PAR 5
Pro
golfspeler die geld verdient met golf, via lesgeven of wedstrijden spelen
Rabbit
naam voor beginnende golfers gebruikt tot ‘handicap’ 36
Stableford
systeem van puntentelling bij golf
Trolley
trekkarretje met wielen waar de golftas wordt opgeplaatst
Wedge
club met veel loft om te chippen

GOLF & COUNTRY CLUB
OUDENAARDE

Golf & Country Club Oudenaarde is één van de mooiste en
grootste golfclubs in Vlaanderen. Golf & Country Club
Oudenaarde is gelegen in de stilte van het romantische
landschap van de Vlaamse Ardennen, te midden van
eeuwenoude bomen in het kasteelpark van het imposante
19e-eeuwse kasteel van Petegem (1847) en wordt doorkronkeld
door de oude meanders van de Schelde.
Golf & Country Club Oudenaarde beschikt over twee prachtige
18 holesbanen, namelijk ‘KASTEEL’ (par71) en ‘ANKER’ (par72).
Daarnaast beschikt de club over 4 oefenholes die elke beginner
kan bekoren met uitdagende, kortere ‘holes’, en die ook voor de
geoefende speler een ideaal trainingsparcours kunnen zijn.

In Oudenaarde kan je ook specifieke slagen oefenen op de
‘puttingreen’, de ‘practice’ of ‘driving range’ met 14 overdekte
afslagplaatsen, op een oefengreen of in de oefenbunker voor
korte slagen. Er zijn dus nog vele mogelijkheden om je golfspel
te oefenen, wanneer je nog geen terreintoelating hebt, of om je
verder te perfectioneren.
In het clubhuis ‘Kasteel van Petegem’ kan men gezellig napraten in de bar of op het zomerterras met een prachtig zicht
op de negende en achttiende ‘hole’ van ‘Kasteel’. Het restaurant
en de bistro nodigen je graag uit om gezellig te tafelen bij een
indrukwekkend zicht op de prachtige kasteelvijver. Op de
benedenverdieping van het kasteel is een uitgebreide golfshop
en het clubonthaal. Daar bevinden zich ook de kleedkamers
voor een verfrissende douche na elke golfpartij.

Golf & Country Club
Oudenaarde
Kortrijkstraat 52
9790 Wortegem-Petegem
Verantwoordelijke Start to Golf
Ludo De Coninck
055 33 41 61
E oudenaarde@golf.be
W www.golfoudenaarde.be
Facebook Golf & Country Club Oudenaarde
Twitter @golfoudenaarde
President
Katrien Derveaux

