
START TO GOLF 
Hoe begin je met golf ?
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INHOUD

GOLF & COUNTRY CLUB OUDENAARDE
Golf & Countryclub 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’ (par 71) en ‘ANKER’ (par 72). 

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.
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Starten 
met Golf

In Oudenaarde kan je ook specifieke slagen oefenen op de put-

tinggreen, de driving range of in een oefenbunker. Er zijn dus 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 neg-

ende 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 een golfpartij.
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WAAROM STARTEN MET GOLF01

 GOLF STIMULEERT   
Strategisch denken stimuleert het  
geheugen en de hersenen.

 GOLF IS DE FAMILIESPORT  
Dankzij het handicapsysteem kan iedereen  
met elkaar golfen.

 GOLF VOOR IEDEREEN  
GV-leden hebben een leeftijd tussen 5 en 100 jaar.  
In Vlaanderen zijn er 55 golfclubs.

 GOLF GEEFT EEN KICK  
De vertreksnelheid van een golfbal bijvoorbeeld  
kan gaan tot 250 km/u.

 GOLF IS GEZOND  
Golfers leven gemiddeld 5 jaar langer.  
Gemiddeld verbrand je 718 cal. per 9 holes.

 GOLF IS ONTSPANNEND  
Golfbanen liggen op natuur terreinen. 
Wandelen geeft rust.

 GOLF IS HIP  
Golf Vlaanderen telt nu al meer dan 41.000 leden. 
Een verdubbeling in de laatste 20 jaar 

 GOLF IS SOCIAAL 
De sport is uiterst geschikt om  
met vrienden te beoefenen. 
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De bal in zo weinig mogelijk slagen in het 
putje of de hole krijgen, dat is het doel. Bij 
elke hole wordt er vertrokken vanop de 
afslagplaats en gaat het over de fairway 
naar de green, het kort gemaaide gras waar 
de vlag staat. Onderweg zijn er hinder nissen 
zoals bunkers en strafgebieden die het spel 
moeilijker en dus uitdagend maken. 

Het idee van golf is immers dat de bal 
steeds gespeeld moet worden zoals hij 
ligt! In golf ben je elkaars scheidsrechter 
en wordt er niet vals gespeeld. Fairplay 
en respect zijn traditionele waarden in 
de golfsport. 

WAT IS GOLF02

 
Het algemeen gebied bestrijkt de volledige baan, met uitzondering van:

het afslaggebied de strafgebieden

de bunkers de putting green
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Golfers hebben het steeds over ‘hun handi-
cap’ maar wat betekent die term nu precies? 

De handicap is een cijfer dat het spelniveau 
van een speler weergeeft. Hoe lager de 
handicap, des te sterker de speler. 

Wanneer een speler een handicap 0 heeft, 
wordt van hem verwacht om elke hole in 
par te spelen.

Par = het aantal slagen waarin een gemid-
delde professionele golfer een hole zou 
moeten kunnen uitspelen.  Een par 3 hole 
moet gespeeld worden in 3 slagen, een 
par 4 hole in 4 slagen en een par 5 hole in 
5 slagen. 

Heb je een handicap 36? 
Dan krijg je op een ronde van 18 holes 36 
bonusslagen. Per hole zijn dit twee slagen 
want 36 bonusslagen gedeeld door 18 holes 
is twee. 

Heb je een handicap 18? 
Dan krijg je op een ronde van 18 holes 18 
bonusslagen. Dit geeft één bonusslag per 
hole. 

Heb je een handicap 36 en speel je tegen 
iemand met een handicap 18? 
Dan mag jij op elke hole één extra slag doen 
om toch dezelfde score te behalen. Dankzij 
het handicap systeem heeft iedereen dus 
gelijke kansen om te winnen. 

WAT IS ‘EEN HANDICAP’03

Als je golfspelers hoort praten  
over de negentiende hole,  

hebben zij het over de bar of het clubhuis  
waar ze na het spel samenkomen.
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Initiaties en start-to-golf sessies 
Tijdens een initiatieles krijg je een woordje 
uitleg over de sport en leer je de basistech-
nieken kennen. Regelmatig worden er ‘Start-
to-Golf dagen’ georganiseerd. 
(www.golfoudenaarde.be/nl/start-to-golf)

Het Start-to-Golf programma loopt over drie 
woensdagavonden of drie vrijdagavonden 
waarbij je uitleg krijgt over wat golf inhoudt, 
wat de regels zijn en je leert er de basis- 
slagen kennen. Tijdens deze drie sessies 
volg je telkens 2u golfles bij een profes-
sionele golfleraar. Na de les sluiten we 
steeds af met een gezellige drink in de bar.

Heb je na de initiatielessen zin in meer? 
Dan kan je overstappen naar een proeflid-
maatschap.

HOE STARTEN MET GOLF IN OUDENAARDE04
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Proeflidmaatschap
Wat houdt het proeflidmaatschap in?
• Starterspas bij aanvang van het 

 proeflidmaatschap. Dit is je golf-
paspoort en golfverzekering. 
 Als houder van deze starterspas 
ben je verzekerd op je eigen club en 
ontvang je wekelijks clubinfo  
via onze Golfgazet.

• 6 uur individueel les met een pro 
naar keuze.

• Ongelimiteerd gebruik van alle oefen- 
accomodaties: overdekte afslag- 
plaatsen, putting- en chippinggreen.

• Terreinervaring die je kan opdoen  
op onze speciaal aangelegde  
4 oefenholes.

• Gebruik van golfmateriaal, mits een 
kleine vergoeding.

• Mogelijkheid om de Route 36 te  
volgen en 5 badges te behalen:  
de welkom badge, de skills badge, 
de theorie badge, de on-the-course 
badge en de WHS handicap 36 badge.

• Inschrijfmogelijkheden wekelijkse 
groepslessen voor verschillende 
niveau’s.  
(Route 45, Route 36, Route 26,…)

• Gebruik van de infrastructuur van  
de club: golfshop, kleedkamer, club-
bar, bistro en restaurant, feest- en 
seminariezalen.

Weinig clubs hebben voor starters een dergelijk aanbod aan oefenfaciliteiten.  
Wie nog geen hcp 36-badge 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.
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• 2x 18 holes: course KASTEEL (par 71) 
en course ANKER (par 72)

• 4 oefenholes waar elke starter en 
geoefende speler in een kort tijds-
bestek alle golfslagen in rust kan 
inoefenen.

• Oefeninfrastructuur: gratis driving 
range, putting- en chipping green, 
oefenbunker.

• 3 golfprofessionals die je kunnen 
begeleiden in je golfcarrière.

• Toegang tot de ‘Members Only’  
pagina op www.golfoudenaarde.be 
en login voor de wedstrijden en  
activiteiten op BEGolf.

• Schitterend clubhuis: het Kasteel 
van Petegem (1847), gelegen in een  
historisch domein langsheen de 
oude Schelde-meanders.  
Het clubhuis huisvest: clubonthaal, 
uitgebreide golfshop, kleedkamers, 
bar, bistro en restaurant, feest- en 
seminariezalen.

• Onze golfclub maakt deel uit van het 
exclusieve netwerk van golfclubs 
‘Premium Benelux Golf Courses’ 
(www.pbgc.be), waardoor onze 
leden genieten van een sterke 
greenfee-reductie bij de aangesloten 
clubs.

Volwaardig lidmaatschap Golf & Country Club Oudenaarde
Als lid van Golf & Country Club Oudenaarde treed je niet alleen toe tot één van  
de grootste en mooiste golfclubs van Vlaanderen, je maakt dan ook deel uit van een 
exclusief netwerk van leden met een gezamenlijke passie voor de golfsport. 

Leden van onze club genieten onbeperkt van een ruim en exclusief aanbod:
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Om spelend lid te worden van Golf & 
Country Club Oudenaarde, wordt een 
éénmalig ‘Entry Fee’ of inkomgeld gevraagd.  
Deze bedraagt tweemaal het jaarlijks 
lidgeld. Deze ‘Entry Fee’ kan eventueel 
gespreid worden over de drie eerste jaren 
van je lidmaatschap. Daarnaast betaal je 
jaarlijks lidgeld en werken we met een 
jaarlijks voorschot van 200 euro op je bar-
rekening (je ‘barcotisatie’, geldig voor het 
volledige jaar. Je ontvangt maandelijks een 
afrekening van je verbruik op je mailadres. 
De tarieven vind je in bijlage. 
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Voor elke slag kiest de golfer 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 overbruggen, ijzers voor de tussenslagen tus-
sen 20 en 200m en een putter voor gebruik op de green. 
De cijfers op de clubs geven de “loft” of de hoek van het 
slag vlak weer. Hoe lager het cijfer, hoe rechter het slagvlak 
en hoe verder je zal slaan.

MATERIAAL05

Een beginner heeft niet 
meer nodig dan een ijzer 7, 
een putter en een pitching 
wedge (9 of P). De meeste 

beginners spelen de  
eerste twee jaren van hun 
golfcarrière met maximaal 

zes tot zeven clubs. 

WOOD

IJZERS

PUTTER
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De grip
Voor elke afstand die moet worden over-
brugd, biedt het slagenarsenaal bij golf een 
gepaste techniek.

Daarbij zijn een correcte grip, goed oplijnen 
en een juiste lichaamshouding steeds de 
belangrijkste basisvereisten. 

Een rechtshandige speler plaatst zijn linker-
hand bovenaan en zijn rechterhand er net 
onder, waarbij de rechterpink en linker wijs-
vinger elkaar overlappen óf in elkaar haken. 
Voor linkshandigen is dit net omgekeerd en 
bestaan er linkshandige clubs.

De swing 
Voor de afslag en lange slagen op de fairway. 

• De bal vliegt hoog en ver door de lucht. 

• De spectaculairste slag met een  
“wauw-gevoel” wanneer de bal door  
de lucht suist. 

De swing bestaat uit 4 grote onderdelen: 
de beginpositie, de backswing (naar achter 
draaien), de impact (raken van de bal) en 
de finish (eindpositie) - die uiteindelijk in één 
vloeiende beweging uitgevoerd moeten 
worden.

OEFENING 
Ga in de golfhouding staan met je voeten 
op schouderbreedte en je knieën licht 
gebogen. Kruis je armen voor je borst en 
leg je handen op je schouders. Draai nu 
je romp afwisselend naar links en rechts. 

TECHNIEK06
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Chippen 
Voor het korte spel vanuit het langere gras 
naar de green of om een hindernis te ont-
wijken. 

• De bal maakt een boogje en rolt verder 
door. 

• De creatiefste slag met een kwestie van 
ritme en de juiste clubkeuze. 

De zwaaibeweging is minder groot dan bij 
de swing en de club wordt iets korter vast-
gehouden.

OEFENING 
Chip 10 ballen met een pitching wedge  
in een omgekeerde, geopende paraplu 
op 5 meter afstand. Enkel de ballen  
die recht streeks in de paraplu komen, 
tellen mee. Hoeveel ballen krijg je in  
de paraplu?

Putten 
Het spelen van de bal op de green. 

• De bal rolt over het gras. 

• De spannendste slag met veel inzicht en 
feeling voor afstand en richting. 

De beweging komt niet vanuit de polsen, 
maar vanuit de schouders. De club maakt 
een slingerbeweging die even ver naar  
rechts als naar links gaat.

OEFENING 
Markeer vier punten rond de hole (links, 
rechts, voor, achter) op ongeveer een 
club lengte afstand. Probeer de bal vanop 
de verschillende markers in de hole 
te krijgen. Zo voel je de verschillende 
hellingsgraden rond de hole.  
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De weg naar Handicap 36 - verloopt in verschillende fases. Enerzijds zal je de spelregels 
van golf leren kennen. Hiervoor kan je deelnemen aan een regelsessie binnen de club en 
kan je oefenen aan de hand van een quiz. Anderzijds zal je de techniek aangeleerd krijgen 
tijdens de golflessen. Het spel krijg je al doende onder de knie door  op een korte golfbaan 
te gaan spelen. Je legt de verschillende fases af op je eigen tempo en verbetert al spelend 
je niveau.

Een fijne manier om jouw vorderingen te volgen is de ‘Route 36’ op de Golf Vlaanderen- 
app. Telkens wanneer je een fase doorlopen hebt, ontvang je een badge, die geconnec- 
teerd is aan je handicap-historiek.

07 HOE VERKRIJG JE EEN HANDICAP

Welkom badge: 
Federatienummer, 

inlog BE-golf

Skills:  
Oefenholes 

Theorie: 
Golfregels, 

terreintoelating

On the course: 
Wedstrijdtoelating 

36:  
Proficiat,  

WHS handicap 36

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE

DOUBLE
BOGEY

EAGLE

PAR

TEE

LONG GAME

SHORT GAME

PRO

SUMMARYWORSEHOLE IN ONE

PUTTING

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE BIRDIE

COMPETITION COMPETITION COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

EAGLE EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PRO PRO PRO

TEE TEE TEE SHORT GAME SHORT GAME SHORT GAME

LONG GAME LONG GAME LONG GAME PUTTING PUTTING PUTTING

HOLE IN ONE WORSE SUMMARY

1

+2 +2 +2 +2

11

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE

COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PAR PRO PRO

BIRDIE BIRDIE

COMPETITIONCOMPETITION

EAGLE

PRO

EAGLE

PRO

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE

DOUBLE
BOGEY

EAGLE

PAR

TEE

LONG GAME

SHORT GAME

PRO

SUMMARYWORSEHOLE IN ONE

PUTTING

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE BIRDIE

COMPETITION COMPETITION COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

EAGLE EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PRO PRO PRO

TEE TEE TEE SHORT GAME SHORT GAME SHORT GAME

LONG GAME LONG GAME LONG GAME PUTTING PUTTING PUTTING

HOLE IN ONE WORSE SUMMARY

1

+2 +2 +2 +2

11

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE

COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PAR PRO PRO

BIRDIE BIRDIE

COMPETITIONCOMPETITION

EAGLE

PRO

EAGLE

PRO

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE

DOUBLE
BOGEY

EAGLE

PAR

TEE

LONG GAME

SHORT GAME

PRO

SUMMARYWORSEHOLE IN ONE

PUTTING

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE BIRDIE

COMPETITION COMPETITION COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

EAGLE EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PRO PRO PRO

TEE TEE TEE SHORT GAME SHORT GAME SHORT GAME

LONG GAME LONG GAME LONG GAME PUTTING PUTTING PUTTING

HOLE IN ONE WORSE SUMMARY

1

+2 +2 +2 +2

11

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE

COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PAR PRO PRO

BIRDIE BIRDIE

COMPETITIONCOMPETITION

EAGLE

PRO

EAGLE

PRO

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE

DOUBLE
BOGEY

EAGLE

PAR

TEE

LONG GAME

SHORT GAME

PRO

SUMMARYWORSEHOLE IN ONE

PUTTING

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE BIRDIE

COMPETITION COMPETITION COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

EAGLE EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PRO PRO PRO

TEE TEE TEE SHORT GAME SHORT GAME SHORT GAME

LONG GAME LONG GAME LONG GAME PUTTING PUTTING PUTTING

HOLE IN ONE WORSE SUMMARY

1

+2 +2 +2 +2

11

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE

COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PAR PRO PRO

BIRDIE BIRDIE

COMPETITIONCOMPETITION

EAGLE

PRO

EAGLE

PRO

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE

DOUBLE
BOGEY

EAGLE

PAR

TEE

LONG GAME

SHORT GAME

PRO

SUMMARYWORSEHOLE IN ONE

PUTTING

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE BIRDIE

COMPETITION COMPETITION COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

DOUBLE
BOGEY

EAGLE EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PRO PRO PRO

TEE TEE TEE SHORT GAME SHORT GAME SHORT GAME

LONG GAME LONG GAME LONG GAME PUTTING PUTTING PUTTING

HOLE IN ONE WORSE SUMMARY

1

+2 +2 +2 +2

11

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BEAT 
THE COURSE

BIRDIE BIRDIE

COMPETITION

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

DOUBLE
BOGEY

+2

EAGLE EAGLE

PAR PAR PAR PAR PRO PRO

BIRDIE BIRDIE

COMPETITIONCOMPETITION

EAGLE

PRO

EAGLE

PRO

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36

WELKOM SKILLS THEORIE ON THE 
COURSE 36



17

Een 
handicap, 
wat nu?
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Om golf in Vlaanderen te kunnen beoefenen, dien je lid te zijn van een golfclub en dit 
lidmaatschap jaarlijks te hernieuwen. Op die manier ben je automatisch ook lid van Golf 
Vlaanderen en de Belgische federatie. Via deze aansluiting geniet je van heel wat voor-
delen! 

Voordelen
• Gratis toegang tot de Golf Vlaanderen-app (iOS & Android) en i-Golf.

• De federatiekaart vormt je wereldwijde golfpaspoort waarmee je verzekerd bent 
voor eventuele ongevallen op de golfbaan. Deze verzekering dekt zowel burgerlijke 
aansprakelijkheid als lichamelijke ongevallen veroorzaakt door het golfspel  
d.w.z. met bal en clubs.

• Je kan greenfeeën in zowel binnen- als buitenland. 

• Je kan deelnemen aan zowel federale als GV-wedstrijden. De resultaten van je gespeelde 
wedstrijden kan je vervolgens raadplegen via je persoonlijke pagina in de Golf  
Vlaanderen-app en i-Golf, waar je je gehele handicap-historiek kan terugvinden.

• Je ontvangt regelmatig een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes.

• Je krijgt het driemaandelijkse magazine Golf Vlaanderen Digitaal in je mailbox.

• Je kan alle info rond golf in Vlaanderen terugvinden op onze website en op sociale 
media van Golf Vlaanderen.  

FEDERATIEKAART01

 golfvlaanderen.be 

      #golfvlaanderen
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Voor wie?
Alle golfers in België kunnen hier hun handi-
cap-historiek bekijken. De andere toepas-
singen zijn afhankelijk van de wensen van 
jouw club.

Wat kan je doen?
Je hebt steeds een digitale scorekaart ter 
beschikking van alle golfbanen in België.
• Je profiel beheren en aanpassen (huidige 

handicap + handicap-historiek raadplegen).

• Starttijden reserveren in je eigen of een 
andere golfclub

• Wedstrijdkalenders bekijken zowel van 
de eigen club als de GV-wedstrijden + 
online inschrijven + de startlijst en rang-
schikkingslijst van wedstrijden bekijken

• Scorekaarten invullen.

GOLF VLAANDEREN-APP/I-GOLF02
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Stableford 
Stableford is een soort van ‘puntenverzamel-
spel’ waarbij spelers van verschillend niveau 
het tegen elkaar kunnen opnemen. Hoe 
minder slagen je hebt per hole, hoe meer 
punten je verdient. Je persoonlijke par is 
de par van de baan plus je handicapslagen. 

Voorbeeld
Baan van 18 holes. Bij een hole met par 4 
krijg je bij een handicap 36 in principe twee 
extra strokes (36:18). Je mag dus zes slagen 
uitvoeren. Als dat lukt, verdien je twee 
punten. Als je de bal in minder dan zes slagen 
in de hole krijgt, verdien je extra punten en 
wordt je handicap beter. Uiteraard moet je 
het hele parcours bekijken. Je uiteindelijke 
resultaat hangt af van de punten die je haalt 
op het hele parcours. 

In golf zijn er verschillende soorten wedstrijd vormen maar de drie belangrijkste zijn:
Stableford, Match play en Stroke play.

WEDSTRIJDVORMEN03
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Match play 
In Match play speel je één tegen één. Jij en 
je tegenstander spelen zo elke hole tegen 
elkaar. De winnaar van de match is diegene 
die het meest aantal holes heeft kunnen 
winnen. Maar hoe win je een hole? Daarvoor 
moet je de hole in minder slagen dan je 
tegenspeler uitspelen. Spelen zowel jij als je 
tegenstander op een hole dezelfde score? 
Dan is het gelijk en wint niemand een punt. 

Bij Match play zijn sommige regels ook  
anders. Soms is het zo dat je bij een foutje 
geen strafslag krijgt, maar gewoonweg de 
hole verliest. Vraag dus zeker aan je club 
of de captain om goed de verschillen uit te 
leggen bij je eerste Match play-wedstrijd. 

Stroke play 
In Stroke play spelen alle spelers tegen 
elkaar. De speler die het minst aantal  
slagen nodig had voor zijn ronde (meestal 
18 holes), is de winnaar. 
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Golf is een erg ontspannende sport, die 
je zowel alleen kan beoefenen als met 
vrienden of zelfs met zakenpartners. Het 
kan de ideale manier vormen om te ont-
haasten na een drukke dag.

Ook kan het een aangename gelegenheid 
bieden om samen met het hele gezin of 
met vrienden te genieten van een gezellig 
én sportief samenzijn.

Ben je eerder een competitiebeest en houd 
je ervan te strijden voor mooie titels in aller-
hande wedstrijden? Dan kan je in de eerste 
plaats terecht op je homeclub voor een 
ruim aanbod aan wedstrijden tegen je speel-
makkers van de club. En daarnaast worden 
er ook op regionaal en nationaal niveau ver-
schillende competities georganiseerd door 
Golf Vlaanderen en de Belgische federatie 
waarin je zeker je gading zal vinden.

COMPETITIEF OF RECREATIEF04

Speel regelmatig andere banen dan  
je homeclub. Zo bouw je ervaring op  
en blijf je vordering maken als golfer.
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DOELGROEPEN05

CAPTAIN 
Verantwoordelijke captain en organisator 
van de weekendwedstrijden.

LADIES’ CAPTAIN 
Verantwoordelijk voor de wekelijkse ‘Ladies 
Day’ voor alle vrouwelijke leden vanaf 21 
jaar. De Ladies’ spelen telkens wedstrijd 
op donderdag.

MEN’S CAPTAIN
Verantwoordelijk voor de wekelijkse wed-
strijden van de mannen vanaf 21 jaar. De 
Men spelen telkens op vrijdag.

SENIORS’ CAPTAIN
Verantwoordelijk voor de senioren wed-
strijden. Dames en heren vanaf 50 jaar. 
De senioren spelen elke dinsdag hun  
competitie.

YOUNGSTERS’ CAPTAIN 
Verantwoordelijk voor de Youngsters. 
Dames en heren tussen 19 en 35 jaar. 
Organiseert regelmatig 9-holes wedstrijden 
‘AFTER WORK’ op vrijdagavond.

De sportieve organisatie wordt geregeld door de clubcaptain, die voor een periode van  
2 jaar verkozen wordt. Deze wordt bijgestaan door verschillende subcaptains voor de  
verschillende afdelingen.
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JUNIORS’ CAPTAIN
Verantwoordelijk voor actieve junioren- 
werking. Organiseert heel regelmatig junior-
wedstrijden, juniorlessen, juniorkampen 
en dagstages.

RABBITS’ CAPTAIN 
Verantwoordelijk voor startende golfers en 
golfers met een hcp >36. Organiseert vaak 
groepslessen met pro’s, wedstrijden op de 
oefenholes en de 9-holes.
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Behalve je golfclubs moeten er in je golftas nog een aantal belangrijke voorwerpen zitten: 

• Een golfhandschoen.  
De handschoen zal voorkomen dat je hand wegglijdt tijdens de golfswing. 

• Een pitchvork  
om putjes (pitchmarks) op de green mee te herstellen. 

• Tees  
(kleine pinnen van hout of kunststof) voor de afslag.

• Een marker  
om de balpositie op de green te markeren. 

• Een potlood en een scorekaart  
om jouw slagen en die van je medespeler te noteren. 

• Gepaste regenkledij  
voor wanneer je verrast zou worden door onverwacht slecht weer.

• Een paar golfballen,  
het liefst van verschillende merken of verschillende kleuren  
zodat je ze uit elkaar kan houden. 

• Een golfregelboekje,  
zodat je de golfregels nog eens kunt nalezen als het nodig zou zijn.  

WAT NEEM JE MEE VOOR DE WEDSTRIJD06

Een pitchmark herstellen.

✔

✘

✔



28

Wat staat er zoal op een scorekaart 
Op een scorekaart staat heel belangrijke 
informatie. Om te beginnen vermeldt het 
niet alleen je naam en handicap maar ook in 
welke formule de wedstrijd zal doorgaan. 
Daarnaast zie je ook het juiste start uur op 
de kaart. Zo weet je exact om hoe laat je 
aan de start wordt verwacht en ontstaat er 
geen misverstand. 

Iedereen slaat af van verschillende afslag- 
plaatsen. De plaats van waar je moet afslagen 
zal duidelijk worden aangegeven op je score-
kaart. Dit kan door middel van kleuren of 
door middel van afstandsmarkers. 

Op de scorekaart staan de afstanden die 
je moet slaan vanaf de afslagplaats tot de 
hole. Kijk op je kaart altijd aandachtig bij de 
juiste kleur. Want wanneer je bal plots ver 
over de green vliegt, heb je waarschijnlijk 
de verkeerde afstand gelezen. 

De stroke index (S.I.) geeft de moeilijkheids-
graad van de hole weer. Op een 18 holes-
baan heb je een rangschikking van 1-18, 
waarbij 1 de moeilijkste hole is en 18 de 
gemakkelijkste. Een stroke index van 6 is 
dus de 6de moeilijkste hole. 

Stableford: schrijf eerst en vooral het aan-
tal slagen op dat je nodig had om een hole 
te spelen. Hoeveel punten je scoort op de 
hole, hangt af van het aantal bonuspunten 
en de stroke index.  

SCOREKAART07
Om je score bij te houden en om te kijken hoe je speelt tegenover je handicap, be schikt 
elke club over scorekaarten. Bij het begin van de wedstrijd of oefenronde geef je jouw 
scorekaart af aan je medespeler. Hij is jouw ‘marker’ en zal je score noteren. Jijzelf noteert 
voor hem en bent dan ook zijn ‘marker’. 
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Aangezien je in de wedstrijd markeert voor 
je medespeler, heb je zijn scorekaart vast. 
Zijn score noteer je dan ook bij ‘player’. Om 
te controleren of je medespeler jouw score 
ook wel zo goed noteerde als dat jij deed, 
schrijf je voor alle zekerheid ook je eigen 
score op. Dit doe je in het veld ‘marker’. 

Wanneer je ronde gedaan is, neem dan 
beide de tijd om alle scores te overlopen. 
Als je alles goed hebt gecontroleerd en er 
blijken geen fouten op te staan, teken je 
jouw scorekaart. 
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DÉ GOUDEN FAIRPLAY TIPS08
 HARK DE BUNKER

 HERSTEL JE PITCHMARKS

 NIET ZEKER?  
VRAAG HET AAN DE REFEREE

 EEN COMPLIMENTJE  
IS GEEN OVERBODIGE LUXE

 ‘SHAKE HANDS’ NA 18 HOLES

 ‘SHAKE HANDS’ BIJ DE START

 SPEEL FAIR & EERLIJK

 ROEP ‘FORE’ BIJ GEVAAR

 HOU REKENING MET ‘ALLE’ SPELERS

 LEG JE PLAGGEN TERUG

 SPEEL VLOT

?
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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 mee als een slag).

ALBATROS
3 slagen onder de PAR van de hole. (Bijvoor-
beeld 2 slagen nodig hebben op een PAR 5)

BIRDIE
1 slag onder de PAR van de hole. (Bijvoor-
beeld 2 slagen nodig hebben op een PAR 3, 
3 slagen nodig hebben op een PAR 4 of 4 
slagen nodig hebben op een PAR 5).

BOGEY
1 slag boven de PAR van de hole. (Bijvoor-
beeld 4 slagen nodig hebben op een PAR 
4, 5 slagen nodig hebben op een PAR 4 of 6 
slagen nodig hebben op een PAR 5)

BUGGY
Elektrisch wagentje waarmee minder  
mobiele spelers zich kunnen verplaatsen.

WOORDENLIJST GOLFJARGON09
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CADDIE
Persoon die de clubs van de speler draagt 
of de golfkar van de speler voortduwt/trekt 
tijdens een competitie.

DOUBLE BOGEY
2 slagen boven de PAR van de hole. (Bijvoor-
beeld 5 slagen nodig hebben op een PAR 3, 
6 slagen nodig hebben op een PAR 4 of 7 
slagen nodig hebben op een PAR 5)

DRIVING RANGE
Ook wel ‘practice’ genoemd. Plaats met 
afslagmatten waar spelers zich opwarmen 
en de golfswing inoefenen.

EAGLE
2 slagen onder de PAR van de hole. (Bijvoor-
beeld 2 slagen nodig hebben op een PAR 4 
of 3 slagen nodig hebben op een PAR 5).

EDS
Extra Day Score, vrije golfronde die meetelt 
voor je handicap.

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 golf-
club waar je geen lid bent.

GREENKEEPER
Het onderhoudspersoneel op de golfbaan.
 

MATCHPLAY
Wedstrijd tussen twee spelers of twee 
teams, waarbij diegene die het meeste 
holes wint, de wedstrijd wint.
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NETTOSCORE
De score van een golfer nadat de handi-
capslagen zijn afgetrokken. De nettoscore 
is gelijk aan de brutoscore van de speler 
(het werkelijk aantal slagen de speler nodig 
had om de holes te spelen) min de slagen 
of ‘strokes’ die zijn/haar handicap toelaat.

PAR
Aantal slagen waarin de hole moet worden 
afgelegd. (de voorkomende PAR’s: PAR 3, 
PAR 4 en PAR 5)

PRO
Golfspeler die geld verdient met golf, via 
lesgeven of via het spelen van nationale en 
internationale wedstrijden.

RABBIT
Naam voor beginnende golfers tot aan  
hcp 36.

TROLLEY
Trekkarretje met wielen waar de golftas 
wordt opgeplaatst.

WEDGE
Club met veel loft om te chippen of om uit 
de bunker te slaan.

WHS
World Handicap System, het uniforme, 
wereldwijde systeem om een handicap te 
berekenen.
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Golf & Country Club Oudenaarde

Kortrijkstraat 52

9790 Wortegem-Petegem

T: 055 33 41 61

M: secretary@golfoudenaarde.be

 golfoudenaarde.be
 facebook.com/golfoudenaarde


