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2. Voorwoord
Met dit vademecum wensen we een algemeen beeld weer te geven van onze Club, in al zijn facetten en in
alle onderdelen van zijn werking. Een werking met de dynamieken van een KMO enerzijds, en die van een
vereniging met leden en gewaardeerde vrijwilligers anderzijds.
Het vademecum bestaat uit een hoofddocument en de bijlages. Het hoofddocument heeft een meer
permanent karakter, de bijlages zijn documenten die van jaar tot jaar kunnen wijzigen.
Hierin willen we ook duiden wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de golfclub functioneert. Daarbij is
het belangrijk dat er eenduidigheid is, dat de spelregels niet voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en
dat er omgangsvormen zijn waarbij iedereen zich goed voelt.
Met uitzondering van de statuten, primeert het vademecum en haar bijlages op alle andere documenten
en geschriften in verband met de verplichtingen van de Club tegenover de leden en omgekeerd. Zoals in
artikel 10 van de statuten bepaald, kan de Raad van Bestuur de bepalingen van dit reglement verder
definiëren, interpreteren en wijzigen.
Tegelijkertijd is het vademecum ook als een vriendelijke handleiding bedoeld, om onze minder actieve
leden over de drempel te halen en hen wat vertrouwder te maken met de Club. Naar de actieve leden toe
is het bedoeld als een bundel van nuttige gegevens die hun blik op de Club kan verbreden en verdiepen.
Dit vademecum is upgedate met veel enthousiasme. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met u volop
aan het verder bouwen zijn aan een bijzonder aantrekkelijke club met een gezellige en dynamische sfeer.
Dirk Vermunicht
President en Voorzitter van de Raad van Bestuur
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3. Korte geschiedenis
Het initiatief voor een eerste 18 holes golfterrein in Zuid-West-Vlaanderen werd gestart medio 1986 vanuit
een hiervoor opgerichte cel.
De v.z.w. Golf Zuid-West-Vlaanderen telde snel 180 leden. Toen in 1988 de aankoopintentie voor het
aankopen van het landhuis uit 1936 en bijhorende gronden in Hollebeke werd getekend, verschoof het
golfproject dus van het Kortrijkse naar het Ieperse.
De practice werd voor het eerst bespeeld in oktober 1991, de eerste 9 holes en het Clubhuis werden
geopend in mei 1992 en de volledige 18-holes baan was bespeelbaar tegen 1 juli 1992.

4. Clubhuis, golfbaan en practice
Clubhuis
Binnen het Clubhuis zijn er de bar en het restaurant en een terras met prachtig uitzicht op de greens van
hole 9 en hole 18.
De uitbating van de bar, het restaurant en de bijhorende zalen wordt in concessie gegeven.
De kleedkamers vind je terug in de kelderverdieping.
Bij het secretariaat aan de inkom is een shop waar je terecht kan voor clubkledij en allerhande
golfaccessoires (ballen, tees, handschoenen, …). In de golfshop is het niet mogelijk met cash geld aankopen
te doen. Daarnaast is het ook mogelijk om bij een golfpro, golfclubs te testen en aan te kopen.
Het secretariaat staat in voor het onthaal en verzorgt de administratie van de Club, zowel intern als extern.
Voor het sportieve gebeuren speelt het een belangrijke rol bij de voorbereiding van de talrijke wedstrijden
en het beheer van de golfbaan. Ook het verhuren van golfkarren en trolleys en het innen van greenfees
behoort tot haar bevoegdheid. Informatie naar de leden over de wedstrijdkalender en de gefactureerde
bedragen van lidgelden wordt door het secretariaat verzorgd. Inschrijvingen kunnen gebeuren via BEgolf.
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De golfbaan
De Championship Course werd ontworpen door Harold J. Baker, meer dan dertig jaar professioneel
topspeler en tevens zeer gewaardeerd golfbaanarchitect. Baker was van oordeel dat een golfbaan op een
natuurlijke wijze moet geïntegreerd zijn in haar omgeving, zodat niet alleen aan de sportieve, maar ook
aan de esthetische verlangens en behoeften voldaan wordt. De Palingbeek is een van de mooiste
voorbeelden van Baker’s denkwijze.
Het resultaat is een golfbaan in de volle pracht van de natuur, die spelers van verschillende niveaus, weet
te verleiden. Het is een baan waarop goed spel wordt beloond, maar waar een occasioneel slecht shot niet
pijnlijk wordt afgestraft. Kortom: een ideale plaats zowel voor de clubleden als voor greenfee spelers.
De Compact Course bevat vijf par 3 holes, die ideaal geschikt zijn voor beginners maar ook om je kort spel
goed aan te scherpen. Op de Compact Course kunnen 9 holes wedstrijden gespeeld worden.

Oefenfaciliteiten
Naast zijn uitstekende 18-holes golfbaan beschikt De Palingbeek ook over oefenfaciliteiten.
Het practice gebouw voorziet in twee pro-lokalen en 16 overdekte afslagmatten, voorzien van een
Toptracer installatie. In de kelder is er mogelijkheid tot opslag van persoonlijke uitrusting. Er is een
afzonderlijke pitching area en putting green.
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5. Juridische structuur
Er zijn twee rechtspersonen :
Holim N.V.
•
•

Deze vennootschap is eigenaar van het onroerend patrimonium - gronden en gebouwen.
Holim N.V. verhuurt de gronden en gebouwen aan Golf- en Countryclub De Palingbeek cvba

Golf- en Countryclub De Palingbeek cvba
•
•

Golf- en Countryclub De Palingbeek werd onder de vorm van een coöperatieve vennootschap
opgericht in 1989. Zij vormt de eigenlijke golfclub.
De Raad van Bestuur wordt benoemd door Holim nv, en is als volgt samengesteld: Leo Claeys,
Willy Deceuninck, Dirk Vermunicht (gedelegeerd bestuurder en voorzitter), William De Nolf, Edward
Claeys en Lieve De Nolf-Claeys. Ze vergadert zoals voorzien in de statuten.

6. Wie doet wat
•

Vrijwilligers : Een golfclub is een blend van een KMO en een vereniging. Heel wat leden zetten
zich vrijwillig in uit passie voor de golf en/of liefde voor de Club. Ook bij de Palingbeek is de inzet
van de vrijwilligers een cruciaal en gewaardeerd gegeven.

•

De Captain organiseert de beoefening van de golfsport binnen de golfclub en beschikt hiervoor
over de meest uitgebreide bevoegdheden, rekening houdend met de bevoegdheden voorbehouden
aan de Raad van Bestuur. De Captain brengt aan de Voorzitter en aan de Raad van Bestuur
verslag uit over zijn werkzaamheden. De Captain beslist met name over de verdeling van de
wedstrijden op het parcours, over de bijzonderheden van het spel, de handicaps van de spelers, de
toepassing van de golfreglementen en de interpretatie van deze regels in geval van twijfel of
betwisting. In dat geval is zijn beslissing terzake definitief en is er geen beroep mogelijk. De Captain
past de sancties toe voorzien door de etiquette en de regels van het golfspel. Met betrekking
hiermee heeft de Captain het recht om iedere sanctie op te leggen die hij geschikt acht. In ernstige
gevallen licht hij de voorzitter en/of de raad van Bestuur hiervan in.

•

De Captain wordt bijgestaan in zijn taak door de Sportieve Commissie. Deze treedt op haar
werkgebied adviserend op. Zij wordt geleid door de Captain, die autonoom de werkzaamheden
organiseert. De sportieve commissie bestaat uit de Captain, Mens captain, Ladies captain, Seniors
captain, Youngster captain, Juniors captain en verantwoordelijke voor de starters. De Club Manager
woont de vergaderingen van de Sportieve Commissie bij. De leden van de Sportieve Commissie
worden aangeduid door de Captain in samenspraak met de Raad van Bestuur.

•

De Rules Commissie: is verantwoordelijk voor de rules van de golfsport, zij treedt adviserend op
naar de Sportieve Commissie.
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•

De Marshal : treedt op als gastvrouw/heer tijdens het verblijf van iedere golfer (eigen leden en
bezoekers) die op de golfclub aanwezig is. De Marshals zijn ervaren leden van de golfclub die
toezicht houden op de naleving van etiquette en gedragsregels en in het bijzonder op de veiligheid
bij het gebruik van de golffaciliteiten. De Marshal bevordert tevens de doorstroming op de baan. De
Marshal signaleert, adviseert en corrigeert indien nodig.

•

De Starter : geeft toelating tot starten en herschikt flights indien nodig. Verder staat hij/zij in voor
het doen naleven van de etiquette- en de kledijvoorschriften.

•

Club Manager : Henk Vanderhaeghen : is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van de
Club en de uitvoering van de lange termijn plannen en beslissingen genomen door de Raad van
Bestuur. Het secretariaat en het greenkeepers team vallen onder zijn bevoegdheid.

•

Head Greenkeeper : Ben Hooper : is het hoofd van het greenkeepers team en staat in voor het
dagdagelijkse onderhoud van het terrein en voor de lange termijn aanpassingen en verbeteringen
ervan, na overleg met en akkoord van de Club Manager en de Raad van Bestuur.
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7. Toetreding (entry fee en aandelen B)
Wie wenst toe te treden tot onze golfclub dient een aanvraag in te dienen via de website. De kandidaat
leden worden uitgenodigd voor een intake gesprek met de Club Manager, die daarover verslag uitbrengt
bij de Raad van Bestuur, die beslist over wie lid kan worden van de Club en/of aan wie speelrechten
worden toegekend. De Raad van Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding en uitsluiting van leden
zonder zijn beslissing te hoeven motiveren en zonder mogelijkheid van beroep.
Wie 40 jaar of ouder is, dient ofwel een niet-recupereerbare entry fee te betalen ofwel een aandeel B te
verwerven. Hierdoor verkrijgt men een speelrecht.
Indien een nieuw lid is toegetreden tot de Club met betaling van de entry fee, heeft hij nog 4 maanden na
de start van het lidmaatschap de kans om een aandeel B te verwerven. In dat geval wordt de entry fee
terugbetaald zodra de formaliteiten van de aandelenoverdracht afgerond zijn.
Een aandeel B (met het bijhorend speelrecht) kan worden overgedragen aan een ander persoon tegen een
vergoeding. De overdracht van aandelen tussen leden is onderhevig aan goedkeuring door de Raad van
Bestuur. De overdracht kan enkel plaatsvinden tussen volwassenen.
Het speelrecht van een entry fee kan niet worden overgedragen.
Youngsters die lid zijn van de Club en 40 jaar worden, dienen aan het begin van het jaar dat ze 40 worden
een entry fee te betalen of een aandeel B te verwerven. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor
Youngsters die reeds minimum 5 jaar lid van de Club zijn en dit onafgebroken tussen de leeftijd van 30 en
39 jaar.
Wie toetreedt tot de Club verklaart zich expliciet akkoord met de bepalingen in het vademecum.
Opnieuw lid worden
Voor wie in een vroeger stadium lid geweest is van de Club en vanaf de leeftijd van 40 jaar opnieuw wenst
te starten met golf, is de volgende regeling uitgewerkt :
Indien een lid afhaakt en daarna terug lid wenst te worden (met minimum 3 jaar tussen) zijn er volgende
mogelijkheden :
1. Indien er minder dan 3 jaar is tussen het stoppen en terug starten, dient er geen entry fee betaald te
worden. Wel dient de latente onderhoudsfee betaald te worden gedurende de jaren dat er niet
gespeeld werd.
2. Indien er meer dan 3 jaar is tussen het stoppen en terug starten, geldt volgende regeling:
• Indien hij meer dan 10 jaar lid is geweest, waarvan minstens 7 jaar Full member, dient hij geen
entry fee meer te betalen.
• Indien hij meer dan 7 jaar lid is geweest, waarvan minstens 5 jaar Full member, dient hij 30% van
de dan geldende entry fee te betalen.
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•
•

Indien hij meer dan 5 jaar lid is geweest, waarvan minstens 3 jaar Full member, dient hij 60% van
de dan geldende entry fee te betalen.
In de andere gevallen, dient de gewone dan geldende entry fee betaald te worden.

Uiteraard kan men naast het betalen van een entry fee ook nog steeds bij het herstarten een aandeel B
verwerven van een lid dat zijn aandeel wenst te verkopen.
Verhuur van een speelrecht
•

Houders van een aandeel B

Zoals voorzien in artikel 11,§1 van de statuten, is het de houder van een aandeel B toegelaten om jaarlijks
één naast familielid (moeder, dochter, zoon, echtgenoot of echtgenote) in zijn plaats te laten spelen en dus
gebruik te laten maken van zijn of haar speelrecht, en dit tegen betaling van de toepasselijke annual fee.
Dergelijk speelrecht kan slechts worden verhuurd aan één persoon.
Voor een Junior/Youngster die jonger is dan 28 jaar die op een dergelijk speelrecht speelt, zal de
toepasselijke annual fee gelijk zijn aan de annual fee van een Youngster van 28 jaar.
De houder van een aandeel B zal hiervoor schriftelijk meedelen aan de Raad van Bestuur welk familielid
gedurende het volledige kalenderjaar het speelrecht zal uitoefenen. Deze schriftelijke mededeling gebeurt
uiterlijk op 31 januari van het betrokken kalenderjaar.
•

Entry fee spelers

De entry fee spelers kunnen hun speelrecht niet verhuren.
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8. Memberships
Onder membership (lidmaatschap) wordt hier begrepen: het recht om op de terreinen van de Club te
spelen, mits afleggen van de nodige examens en het gebruik van de andere faciliteiten van de Club en mits
betaling van een jaarlijkse bijdrage (annual fee, zie ledenbrochure). Door eenvoudige betaling van de
jaarlijkse bijdrage, aanvaardt ieder lid zonder enig voorbehoud dit vademecum, de statuten van de cvba en
ieder ander huidig en toekomstig regelement van toepassing binnen de Club. Het staat ieder lid vrij om op
eender welk moment ontslag uit de golfclub te nemen. In dat geval heeft het lid geen recht op enige
terugbetaling van het lidgeld voor het lopende jaar, noch van een vergoeding voor de infrastructuur, noch
van de entry fee.
We onderscheiden volgende memberships. (Indien hieronder over leeftijd wordt gesproken, wordt de
leeftijd bepaald door het geboortejaar)
Juniors/Youngsters
Youngsters zijn leden die jonger zijn dan 40 jaar. Zij genieten van een verminderde annual fee en dienen
geen entry fee te betalen of aandeel B te verwerven.
Juniors zijn leden jonger dan 18 jaar. Kinderen onder de 16 jaar waarvan de (groot-)ouders geen lid zijn,
betalen de bijdrage van een 16-jarige.
Juniors/Youngsters die tijdens de eerste zes maand van het kalenderjaar hun speelrecht opzeggen
(expliciet of impliciet door niet te betalen), kunnen datzelfde jaar geen nieuw speelrecht aanvragen, maar
dienen te wachten tot het daaropvolgende jaar.
Start to golf membership
Kandidaat-leden zonder ervaring in het golfspel kunnen een Start-to-golf membership nemen. Dit
membership verleent hen een tijdelijk speelrecht. De modaliteiten zijn terug te vinden in de
ledenbrochure.
Introductiemembership
Indien men na het Start-to-golf membership direct aansluitend lid wordt van de Club, geniet men als
Introductiemember van een voordeeltarief. Het 1ste kalenderjaar waarin het start-to-golf package eindigt,
wordt een pro rata verrekening gemaakt van het lidgeld, daarna geniet men nog 1 volledig jaar van dit type
lidmaatschap alvorens men Full Member wordt.
Full Members
Full Members (vanaf 40 jaar) hebben volledig speelrecht op de Club en mogen deelnemen aan alle
wedstrijden. De (samenwonende) partner geniet een korting op het lidmaatschap.
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Super Senioren
Wie 80 jaar of ouder is, geniet van een ruime korting op het lidmaatschap. Met behoud van alle rechten
van een Full Member.
Barmembers
Niet-leden van de golfclub die door hun membership in een vereniging die deel uitmaakt van Golf &
Countryclub de Palingbeek (bvb. De bridgeclub) het Clubhuis bezoeken, dienen jaarlijks een barmemberfee
te betalen aan de golfclub. Daarbij dienen zij ook een barcotisatie te betalen.
Country Members
Een gefedereerde golfspeler, aangesloten bij een buitenlandse of een andere Belgische golfclub van 18
holes die minstens 100 kilometer van De Palingbeek verwijderd ligt en die door de Raad van Bestuur als
“volwaardig” beschouwd wordt, kan voor een beperkte periode country-member van De Palingbeek
worden, mits betaling van een speciaal tarief en aanvaarding door de Raad van Bestuur, rekening houdend
met de plaats van woonst en de relatieve speelfrequentie tussen De Palingbeek en de ‘homeclub’.
Het spelende country-member heeft dezelfde speelrechten als een gewone speler, met dien verstande dat
hij/zij
• Niet kan deelnemen aan het clubkampioenschap en zondagwedstrijden;
• Enkel tijdens de week het terrein mag betreden. In het weekend en op feestdagen mag hij enkel als
greenfeespeler spelen op het terrein mits betaling van de geldende greenfee.
• Slechts toegelaten wordt tot Men’s, Ladies’, Senior’s, Days, mits goedkeuring van de
afdelingsverantwoordelijke en op uitnodiging van de sponsor.
Het aanvaarden van een country-member is een tijdelijke faciliteit, die jaarlijks herzien wordt en die
geschorst of ingetrokken kan worden wanneer het maximum aantal spelers in de Club bereikt is of
wanneer de Raad van Bestuur het nodig acht, zonder dat deze zijn beslissing tot weigering dient te
motiveren.
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9. Financiële aspecten
Annual fee
Alle spelers dienen per kalenderjaar een annual fee te betalen. De tarieven voor dergelijke annual fees zijn
bepaald in de ledenbrochure. Daarbij wordt een bijdrage aan de federatie gerekend.
De annual fee dient jaarlijks door de vennoten B of de entry fee spelers betaald te worden, zelfs indien
geen gebruik wordt gemaakt van het speelrecht.
Vóór 15 december wordt naar alle leden een betalingsuitnodiging gestuurd voor de annual fee van het
komende jaar.
Wie in de loop van het jaar lid wordt, dient een pro rata-verrekening te betalen van de annual fee.
Niet-betaling van de annual fee:
• Indien de vennoot B zijn annual fee niet betaald heeft vóór 15 februari van het speeljaar, dan wordt
het aan zijn aandeel verbonden speelrecht van rechtswege geschorst tot op datum van de
effectieve betaling en onverminderd het recht van de Raad van Bestuur om hem op grond hiervan
uit te sluiten (zie statuten artikel 17)
• Indien een entry fee speler zijn annual fee niet betaald heeft vóór 15 februari van het speeljaar, dan
verliest hij van rechtswege zijn speelrecht, en dit vanaf de vijftiende dag na de datum van de mail
waarbij hij tot betaling van zijn annual fee aangemaand wordt.
Om opnieuw een speelrecht te verwerven zal de betrokkene dit opnieuw dienen aan te vragen en een
nieuwe entry fee betalen of een aandeel B verwerven.
•

Indien een Junior/Youngster zijn annual fee niet betaald heeft vóór 15 februari van het speeljaar,
dan verliest hij van rechtswege zijn speelrecht en dit vanaf de vijftiende dag na de datum van de
brief waarbij hij tot betaling van zijn annual fee aangemaand wordt.

Om opnieuw te kunnen spelen, zal de betrokkene dit opnieuw dienen aan te vragen en een annual fee
betalen.
Latente onderhoudsfee
In bepaalde gevallen kan de Raad van Bestuur een vennoot B of een entry fee speler gedurende maximum
drie jaar ontheffen van zijn verplichting tot het betalen van een annual fee (zie statuten artikel 4)
Deze ontheffing gebeurt in welbepaalde gevallen waarin een speler door omstandigheden buiten zijn wil
om (langdurige ziekte = meer dan 6 maanden, langdurig verblijf in het buitenland, etc.) niet in staat is om
te spelen. Dit betekent dat hij niet aangesloten is bij de federatie noch lid is bij een andere golf in binnen12

of buitenland. Wilsgebonden redenen zoals een gebrek aan tijd of zin om te spelen, komen niet in
aanmerking voor deze ontheffing.
Een aanvraag tot de ontheffing uit de verplichting tot het betalen van een annual fee wordt schriftelijk aan
de Raad van Bestuur gericht en bevat bewijsstukken (vb. een brief van de werkgever, een medisch attest).
In gevallen van langdurige ziekte dient een nieuw medisch attest bij het begin van elk kalenderjaar
ingediend worden om het aanhoudende karakter van de ziekte te bevestigen.
In gevallen waar de Raad van Bestuur in toepassing van het voorgaande zijn goedkeuring voor de
ontheffing gegeven heeft, dient de speler een latente onderhouds fee te betalen die elk jaar vastgelegd
wordt. Indien de speler de latente onderhoudsfee niet betaalt vóór 15 februari van het speeljaar, dan kan
de Raad van Bestuur hem of haar uitsluiten.
De latente onderhouds fee geeft dezelfde rechten als een Barmembership.
Tijdens de periode van ontheffing van de verplichting van betaling van een annual fee is het speelrecht van
de betrokken vennoot B of entry fee speler ter beschikking gesteld van de Club en mag het niet door de
betrokkene zelf of een derde partij uitgeoefend worden.
Indien de betrokkene in de loop van het jaar opnieuw wenst te spelen, zal een pro rata verrekening
gemaakt worden. De korting bestaat uit het aantal maanden dat het lid afwezig was tussen de periode
april t/m september. Bijvoorbeeld indien het lid in de onmogelijkheid was om te spelen gedurende de
eerste 6 maanden van het jaar, wordt een korting van 3/12de toegekend. Dit mits akkoord van de Raad
van Bestuur en indien gemeld voor 1 oktober van het desbetreffende jaar.
Na verloop van de ontheffingsperiode van maximaal 3 jaar dient de vennoot B (i) ofwel de annual fee
opnieuw te betalen, ofwel (ii) een koper – die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur – te vinden voor
zijn aandeel B ofwel (iii) de Raad van Bestuur te verzoeken zijn uittreding te aanvaarden in uitvoering van
artikel 16 van de statuten.
Na verloop van een periode van maximaal drie jaar dient de entry fee speler de annual fee opnieuw te
betalen. Bij niet-betaling verliest hij van rechtswege zijn speelrecht. Om opnieuw een speelrecht te
verwerven dient de betrokkene dit opnieuw aan te vragen bij de Raad van Bestuur en ofwel een aandeel B
te verwerven ofwel een entry fee te betalen.
Bij ziekte of onmogelijkheid van spelen door een verblijf in het buitenland omwille van professionele
redenen gedurende het voorbije jaar, krijgt het lid het jaar daarop korting op zijn lidgeld mits voldaan
wordt aan volgende voorwaarden:
•
•
•
•

De onmogelijkheid dient gestaafd te worden (bijv. ziektebriefje).
De periode is 6 maanden of langer
Enkel geldig voor Full members en Introductiemembers
Goedkeuring door de Raad van Bestuur
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De korting bestaat uit het aantal maanden dat het lid afwezig was tussen de periode april t/m september.
Bijvoorbeeld indien het lid in de onmogelijkheid was te spelen gedurende de eerste 6 maanden van het
jaar, dan krijgt het lid 3/12e van het lidgeld korting in het jaar daarop.
Barcotisatie
Bij betaling van de annual fee dient iedere vennoot B, entry fee speler of Junior/Youngster ouder dan 27
jaar een jaarlijkse barcotisatie te betalen. De prijs van de cotisatie wordt jaarlijkse vastgelegd door de Raad
van Bestuur, bedraagt momenteel 180 € p.p. en is een voorschot op verbruik in de bar en het restaurant.
Voor nieuwe leden wordt de prijs pro rata berekend. Alle consumpties in de bar en het restaurant zullen
van deze quotisatie afgetrokken worden, tot het saldo 0 € is. Wanneer het saldo 0 € bereikt wordt, kan er
een nieuw voorschot betaald worden of kan er ook verder met contante betalingen gewerkt worden.
Indien het oorspronkelijke voorschot van 180 € p.p. niet volledig gebruikt wordt vóór 31 december van dat
jaar, dan vervalt het saldo. Dit geldt uiteraard niet voor tweede en daaropvolgende voorschotten.
Huur van kooien, kasten, buggies
Er kunnen kooien voor golfbags/trolleys en kasten in de kleedkamers gehuurd worden. De tarieven staan
vermeld in de ledenbrochure. Het gebruik van deze opslagmogelijkheden is op eigen risico van de leden.
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10.

Uitsluiting van leden

Leden kunnen worden uitgesloten om de hierna vermelde redenen:
• Gegronde redenen;
• Niet-naleving van de statuten;
• Niet-naleving van dit vademecum;
• Niet-naleving van de beslissingen van de Raad van Bestuur;
• Niet-naleving van zijn verplichtingen t.o.v. de Club;
• Het berokkenen van enig nadeel aan de Club;
• Het bedrieglijk handelen ten nadele van de Club.
De speelrechten van andere spelers (Juniors/Youngsters, Start-to-golfers, Country Members) kunnen om
dezelfde redenen worden ingetrokken (hierna eveneens “uitsluiting”).
De Raad van Bestuur kan beslissen over de uitsluiting bij gewone meerderheid.
Vooraleer hierover te beslissen, informeert de Raad van Bestuur de betrokken speler per aangetekend
schrijven van zijn voornemen om hem uit te sluiten. De betrokken speler heeft een termijn van 1 maand
vanaf de poststempel van het aangetekend schrijven om zijn eventuele opmerkingen schriftelijk mee te
delen aan de Raad van Bestuur.
Het besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in de
notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur. Deze notulen omvatten de feiten en de redenen voor
de uitsluiting. De beslissing van de Raad van Bestuur wordt binnen de 15 dagen per aangetekende brief ter
kennis gebracht van de betrokken speler. Deze regeling doet geen afbreuk aan de regelingen getroffen in
de statuten met betrekking tot de uitsluiting van vennoten. Tegen een uitsluiting is geen beroep mogelijk
en de betrokken speler kan de Club ook niet meer betreden.
Ingeval van problemen die minder ver reiken dan de gronden tot uitsluiting hierboven opgesomd, alsook
tijdens de periode van 1 maand tijdens dewelke de betrokken speler zijn eventuele opmerkingen over zijn
uitsluiting kan meedelen, kan de Raad van Bestuur het speelrecht van de betrokken speler schorsen.
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11. Toegang tot de infrastructuur en wedstrijden
De Club (hiermee wordt bedoeld: de Raad van Bestuur, de Club Manager of de Head Greenkeeper)
behoudt zich het recht voor het spel te verbieden wanneer het dit opportuun acht.
Enkel leden, genodigden, deelnemers aan wedstrijden, houders van een greenfee en hun respectievelijke
caddies mogen de terreinen van de Club betreden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden
toegestaan door de Club.
Leden en bezoekers dienen op voorhand hun reservering via BEgolf te bevestigen.
Het personeel werkzaam op het golfterrein heeft altijd en overal voorrang. Men wacht tot zij een teken
geven dat de golfbaan vrij is of zijzelf uit het zicht verdwenen zijn.
In de meeste clubs - en ook bij ons - is het de traditie dat het verzamelen van het grootste deel van de
verloren golfballen, ook in de vijvers, voorbehouden is aan het baanpersoneel.
Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten, zowel op het terrein als in het Clubhuis.
Er geldt een algemeen rookverbod binnen het Clubhuis en de Driving Range.
Toegang tot het terrein
Wat de toegang tot de baan en de wedstrijden betreft, dienen de leden zich te schikken naar het
wedstrijdreglement in bijlage.
De Club en de Captain, en uitzonderlijk in hun afwezigheid, elk lid van het Sportcomité, hebben het recht
de baan tijdelijk te sluiten. De beslissing tot sluiting of heropenen zal in nauw overleg gebeuren met de
Head Greenkeeper. Bij mistig weer kan er om veiligheidsredenen enkel gespeeld worden indien er voor
minstens 15 minuten op 150 m afstand goed zicht is. De Club behoudt zich het recht voor om de baan te
reserveren voor bijzondere events, mits dit vooraf wordt aangekondigd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden, kan de club beslissen tot:
•
•
•

Het instellen van de wintergreens
Het in gebruik stellen van de rubberen afslagmatten ter bescherming van de afslagtees
Het al dan niet verbieden van golfcarts, elektrische carts, elektrische trolleys en trolleys met nauwe
banden.

De Club en de leden van de Sportieve Commissie mogen alle maatregelen treffen om een goede
baanbezetting te verzekeren.
De spelers zijn gehouden zich te schikken naar de regels van de etiquette, de spelregels en het speltempo,
de dresscode, de discipline op de baan en de correcte naleving van de reserveringen. De controle hierop
zal door de Captain en de Marshal verzekerd worden volgens de richtlijnen van de R&A.
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Het is steeds nodig om - ook in ogenschijnlijk kalme periodes en ook buiten wedstrijden - vooraf een
startuur te reserveren.
Elke speler dient in het bezit te zijn van een golftas tijdens het spelen. Leden zijn verplicht een indicatie van
lidmaatschap aan te brengen op een zichtbare plaats aan de buitenzijde van de golftas. Deze bag tag is
strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar en kan ten allen tijde opgevraagd worden door Marshals.
Toestemming voor het gebruik van elektrische trolleys is niet nodig, hoewel hun gebruik in natte
omstandigheden kan verboden worden.
De spelers, caddies en eventuele toegelaten bezoekers, zorgen ervoor geen schade toe te brengen aan de
terreinen en zullen met name rond de tees en de greens speciale zorg dragen voor het terrein.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Pitchmarks (balkraters of balinslagen) dienen hersteld te worden.
Divots (uit-gespeelde plaggen) dienen teruggelegd en aangestampt te worden.
Bunkers worden na gebruik gerakeld.
Op de afslagplaatsen (tees) worden geen oefenslagen gedaan waarbij divots worden uitgeslagen.
De bal mag niet uit de hole gehaald worden met behulp van een clubhead
Het is verboden tussen green en bunker te rijden met een trolley/bravo/Golfcart, noch op de tees.
De speler dient ervoor te zorgen de tees en het parcours niet te beschadigen door oefenswings.
Wanneer de wintergreens niet in gebruik zijn - zowel in de winter als in de zomer - gelden zij als
ground under repair; dit houdt in dat een bal die erop valt dient gedropt te worden buiten de
wintergreen, op één clublengte van de plaats waar men niet meer gehinderd wordt en niet dichter
bij de hole.
Trolleys en golf bags worden nooit op de greens, de surrounds of de tees gebracht. Zij dienen naast
of achter de greens en de surrounds geplaatst te worden, in de richting van de volgende tee; zij
worden nooit voor de green neergezet. Zij horen ook niet thuis op de wintergreens, voorgreens, de
zones tussen de bunkers en de greens, tees en hellingen van tees
Bij wintertees, is iedere speler verplicht zijn stance (stand met beide voeten) in te nemen op de
afslagmatten in kunststof en de bal van op deze matten af te slaan. De zomertees mogen niet
onnodig te betreden worden.

Gebruik van golfcarts (buggies/bravo’s)
De Club heeft een aantal elektrische Golfcarts (zowel 3-wiel als 4-wiel) ter beschikking. Deze kunnen
gehuurd worden in het secretariaat door spelers en bezoekers die gemachtigd zijn om een golfcart te
besturen/gebruiken. De fee wordt altijd op voorhand bij het secretariaat geregeld (of in de bar, indien het
secretariaat gesloten is).
Het gebruik van elektrische golfcarts buiten deze die door de Club verhuurd worden en buiten deze die
privaat aangekocht werden door leden, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur, is verboden.
Volgende spelers (leden en bezoekers) zijn gemachtigd tot het besturen/gebruiken van een golfcart:
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•
•

Leden ouder dan 60 jaar
Leden tussen 16 jaar en 60 jaar die op grond van ernstige fysische redenen een golfcart nodig
hebben om vlot spel te kunnen garanderen. Voor bestendig gebruik, dient een gemotiveerde
aanvraag bij de Raad van Bestuurd ingediend te worden.

De golf professionals mogen een golfcart gratis gebruiken, maar enkel op voorwaarde dat deze niet
gereserveerd zijn voor leden of greenfee spelers. Om dit te weten te komen, dienen ze altijd de
toestemming van het secretariaat te vragen vooraleer zij een golfcart nemen.
De volgende regels voor het gebruik van golfcarts dienen strikt nageleefd te worden:
• De Club kan autonoom beslissen, op basis van de staat van het terrein, of het gebruik van golfcarts
toegelaten is op het terrein
• Men rijdt nooit met meer dan twee personen en twee golftassen op een golfcart ;
• Men blijft minstens 10 meter van de greens en voorgreens verwijderd ;
• Men rijdt niet tussen de bunkers en de greens ;
• Men rijdt niet op de tees of op de hellingen van de tees ;
• Men heeft geen prioriteit door het gebruik van een golfcart ;
• Indien door een bericht “golfcarts enkel in de rough” op het grote uithangbord zo aangeduid, rijdt
men niet naar een bal die op een fairway ligt maar blijft met de golfcart in de rough en gaat naar de
bal te voet;
• Indien het nodig is om een fairway te dwarsen, dient dit te gebeuren in een rechte lijn;
• Men dient de aangelegde paden te gebruiken, waar die bestaan;
• De wegwijzers voor de golfcarts, waar die bestaan, dienen ook gevolgd te worden;
• Spelers jonger dan 16 jaar mogen geen golfcarts besturen.
Private golfcarts
•

•
•

•
•

De aankoop van een eigen golfcart is voorbehouden aan spelers die hiertoe een machtiging
bekomen hebben van de Raad van Bestuur. Gezien de zeer beperkte bergingsmogelijkheden voor
golfcarts, dient de Raad van Bestuur de aanvragen hiertoe uiterst restrictief te behandelen.
De aankoop dient via de Club gebeuren, tenzij anders uitzonderlijk toegestaan door de Raad van
Bestuur.
De aankoper is verplicht om een standplaats van de Club te huren tegen de geldende huurprijs met
inbegrip van het verbruik van elektriciteit voor het opladen van de batterijen en een verzekering voor
burgerlijke aansprakelijkheid m.b.t. lichamelijke of materiële schade veroorzaakt aan derden (maar
geen eigen schade of diefstal).
Leden die eigenaar zijn van een golfcart mogen die onbeperkt gebruiken, op voorwaarde dat de
staat van het terrein dit toelaat en de eigenaar de andere voorwaarden voor gebruik vervult.
De Club staat enkel in voor preventief onderhoud, wat de volgende aspecten omvat :
· Wassen van de carrosserie
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•

· Batterij-controle (en indien nodig : water bijvullen)
· Controle van de bandenspanning (en het oppompen van de banden indien nodig)
· Controle van de smeerpunten (en bijsmeren waar nodig)
Voor correctief onderhoud (diagnose en eventuele installatie van wisselstukken) kan de eigenaar
van een private golfcart terecht bij de leverancier van de golfcart

Toegang tot het practice gebouw
•

•

•
•
•

•
•
•

Het gebruik van practiceballen is betalend, er is een afzonderlijk tarief voor clubleden en bezoekers.
De ballen zijn beschikbaar in de ballendispenser. Ballenmandjes dienen na gebruik teruggebracht
te worden.
Practiceballen mogen enkel gebruikt worden op de driving range (niet op de putting green, short
area game, oefenholes, …). Het gebruik van practiceballen buiten het practice gebouw kan leiden
tot een schorsing.
Er mag enkel vanaf de matten afgeslagen worden. Het grasveld zelf mag niet betreden worden (ook
niet om geslagen ballen te recupereren).
Er mag niet afgeslagen worden als het baanpersoneel met het oprapen van ballen bezig is.
Het gebruik van de driving range is voorbehouden aan de leden en aan de genodigde spelers die
hun green fee of driving range fee hebben betaald. De meerderjarigen zijn te allen tijde
verantwoordelijk voor de kinderen die hen vergezellen.
Indien er auto’s beschadigd worden bij het slaan van ballen, dient het secretariaat verwittigd te
worden.
De prolokalen zijn voorbehouden aan de pro’s.
Clinics en lessen door pro’s hebben voorrang wat gebruik van de driving range en putting green
betreft.

Toegang tot parking en Clubhuis
Het Clubhuis kan bezocht worden door de leden van de golfclub, hun genodigden en andere
aangekondigde bezoekers aan wie toegang werd toegekend.
De leden dienen er op toe te zien dat hun genodigden zich houden aan de bepalingen van het vademecum.
Bij overtredingen kan de toegang te allen tijde ontzegd worden door het bestuur.
Het gebruik van de parking geschiedt op eigen risico van de auto-eigenaars, zonder verantwoordelijkheid
van de Club, om welke reden ook. De gebruikers dienen hun auto’s op de daartoe voorziene plaatsen te
parkeren. Op het rond punt, is er een bagdrop: de spelers kunnen tot hier rijden om hun golfmateriaal uiten op te laden, vooraleer terug naar de grote parking te gaan.
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Het is niet toegelaten om op het rond punt te parkeren en om van het rond punt naar het Clubhuis te
rijden. Op de parking voorbij het rondpunt (waar de parking van de sportieve commissie en het personeel
zich bevindt), is er een mindervaliden parking voorzien.
In het Clubhuis is het niet toegelaten golfzakken of trolleys binnen te brengen.
De leden kunnen hun golfmateriaal op eigen risico en verantwoordelijkheid in de daartoe voorziene
lockers, die zich bevinden in de kelder van het practice gebouw, onderbrengen. De Club bepaalt jaarlijks de
opslagkosten. Deze opslag kan in geen geval beschouwd worden als een bewaargeving.
De keuken, de burelen en stockageruimtes zijn enkel toegankelijk voor het personeel.
Enkel gereinigde golfschoenen met softspikes zijn toegelaten in het Clubhuis (zie tevens de
kledingvoorschriften in bijlage).
De kleedkamers staan ter beschikking van de leden en de genodigden. Deze dienen erop te letten dat deze
kleedkamers steeds netjes blijven. De ter beschikking gestelde handdoeken zijn eigendom van de Club. De
Club neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor verlies of schade aan voorwerpen die in de
kleedkamers worden achtergelaten.
Deelname aan wedstrijden
De jaarlijkse wedstrijdkalender wordt opgesteld door de Club Captain en de Sportieve Commissie.
De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om de voorwaarden vast te stellen volgens dewelke de
wedstrijden kunnen georganiseerd worden.
De wedstrijden ingericht door de Club zijn voorbehouden aan de leden, met uitzondering van die
wedstrijden die een open karakter hebben, of genodigden van de sponsor.
We onderscheiden naast de mens en ladies, de volgende spelersgroepen
-

Tot en met 17 jaar :
18 - 39 jaar :
Vanaf 50 jaar :
50 – 65 jaar :

juniors
youngsters
senioren
jong senioren

Vanaf 18 jaar kan men deelnemen aan mens- en ladieswedstrijden.
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12.

Bezoekers

Behalve de leden van de Club, heeft ieder lid van een andere in België of in het buitenland erkende
golfclub, toegang - tegen betaling - tot de infrastructuur. In ieder geval behouden de Voorzitter van de Club
en de Captain, of hun vertegenwoordigers, zich het recht voor om de toegang te weigeren, zowel tot het
Clubhuis als de terreinen aan ieder persoon vreemd aan de Club, zonder hun beslissing te hoeven
rechtvaardigen. Iedere bezoeker dient zich bij aankomst aan te melden op het secretariaat.
Om toegang te krijgen tot de golfinfrastructuur, dienen de bezoekers te bewijzen dat zij bij de federatie
aangesloten speler zijn en hun handicapcertificaat voor te leggen.
Van bij hun aankomst binnen de Club dienen de bezoekers hun practice- of greenfee te voldoen op het
secretariaat of aan iedere andere hiertoe aangestelde persoon. De ontvangen bezoekerstag dient als
betalingsbewijs en dient zichtbaar aan de buitenkant van de golftas bevestigd te worden. Deze
bezoekerstag is strikt persoonlijk, is niet overdraagbaar en kan te allen tijde gevraagd worden door de
Marshal.
De baan opent bij zonsopgang, greenfeespelers worden aanvaard vanaf 09.00u. De laatste tee-times voor
greenfeespelers zijn om 18.00u.

13.

Verzekering

Bij betaling van de annual fee bekomt de speler zijn federatiekaart. Deze kaart laat hem - mits betaling van
de greenfee - toe tot alle golfclubs van het land en in het buitenland. Bepaalde Clubs hanteren wel een
minimum handicap-vereiste om op hun terrein toegelaten te worden.
Door het bezit van een geldige federatiekaart wordt ook de burgerlijke verantwoordelijkheid gedekt in
geval van ongevallen die veroorzaakt worden bij het beoefenen van de golfsport. Deze verzekering geldt
uiteraard slechts voor zover de elementaire regels van voorzichtigheid worden nageleefd.
Schade veroorzaakt aan auto’s is eveneens niet gedekt.
Ook de Club heeft een polis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten, die haar verantwoordelijkheid dekt
als eigen juridische entiteit. Hierin worden organisatiefouten verzekerd en in principe niet de fouten van
individuele spelers.
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14.

Bridgeclub

De golfclub beschikt over een zeer actieve bridgeclub, die meestal op dinsdag en donderdag samenkomt.
Er worden regelmatig lessenreeksen – zowel voor beginnelingen als gevorderden – georganiseerd. In
bijlage vindt u de statuten van de Bridgeclub.

15. Horeca
De uitbating van de bar, het restaurant en de bijhorende zalen wordt in concessie gegeven.
Reservaties dienen rechtstreeks met de horeca-uitbaters gemaakt te worden, en niet via het secretariaat.
Ook voor private feesten en evenementen, kan men zich wenden tot de horeca-uitbating. Zowel het
Clubhuis als het kader vormen een unieke omgeving voor een perfecte festiviteit. Dergelijke feesten en
evenementen zullen echter enkel toegelaten worden voor zover eigen spelers of sponsors daarbij
betrokken en aanwezig zijn of mits goedkeuring door de Club.
De openingsuren van de horeca zijn als volgt
• Zomerperiode (van 1 april t/m 31 oktober): elke dag vanaf 10h, maandag vanaf 14h. Maandag zal
enkel de bar open zijn met een beperkte kaart
• Winterperiode: maandag gesloten, de andere dagen open vanaf 11h.
• Wanneer het terrein gesloten is, sluit ook de horeca.
Maaltijden en recepties in het kader van het wedstrijdgebeuren dienen ook met de uitbaters tijdig
gereserveerd en besproken worden.

16. Akkoord verklaring
Hierbij verklaar ik mij akkoord met de bepalingen van het vademecum en haar bijlages.
Naam:
Datum:
_______________________________________________
Handtekening, voorafgegaan door met de hand geschreven ‘voor gelezen en akkoord
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17. Bijlages

Bijlage 1 - Dresscode
Spelers en bezoekers dragen zowel in het Clubhuis als op het terrein deftige kledij die passend is voor de
uitoefening van het golfspel.
De toegang tot de golfbaan kan geweigerd worden aan zowel spelers als niet-spelers die niet voldoen aan
de kledingstandaard.
Wat betreft golfschoenen zijn alleen soft spikes en golfschoenen met platte zool toegelaten, De
golfschoenen dienen gesloten te zijn (geen slippers, open herensandalen..).
Denim jeans is enkel toegelaten in het Clubhuis en op de practice. De jeans mag niet gebleekt zijn, dient
effen van kleur te zijn en geen gaten of scheuren vertonen. T-shirts zijn niet toegelaten.
Dames: polo met of zonder mouwen. Pantalon, bermuda, golfshorts, rok, jurkje of broekrok, geen leggings.
Juniors tot 18 jaar mogen spelen in nette jeans of T-shirt.
Heren: hemd of polo met kraag en mouwen. Een kraag (of turtleneck) is verplicht. Verplicht pantalon of
bermuda. Geen gymshorts of cut-offs.
Interclubwedstrijden en ontmoetingen met andere clubs, dienen steeds gespeeld te worden in het
clubuniform (effen zwart en wit). Op vraag van de sportieve commissie kan gevraagd worden om bepaalde
wedstrijden in clubuniform te spelen (zoals Presidents’ en Captains’ Prize).
In het Clubhuis is het niet toegelaten een pet of ander hoofddeksel te dragen.
De captain beslist over de dresscode die van toepassing is voor de receptie van de betreffende wedstrijd.
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Bijlage 2 – Etiquette
De etiquette gaat over veiligheid in de baan, een normaal speeltempo, zorg voor de golfbaan en sociaal
gedrag.
Wie zich op het terrein begeeft zorgt ervoor dat hij in het bezit is van volgend materiaal: voldoende
golfballen en tees, een pitchfork, potlood of balpen en het golfreglement.
Net als de R&A is op het terrein ‘ready golf’ van toepassing om langzaam spel te vermijden. Ready golf
betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst
van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen.
Het is bedoeld voor strokeplay of stableford, niet voor matchplay, en om het spel te versnellen. Een ronde
ready golf gaat veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler die
het verst van de hole ligt.
De Club heeft Marshals aangesteld die bevoegd zijn om de nodige maatregelen te treffen om traag spel en
andere inbreuken op de etiquette te vermijden. Zijn instructies op dit vlak dienen gevolgd te worden. Dit
geldt ook voor dergelijke instructies gegeven door de Starters en de leden van de Sportieve Commissie.
Zorg ervoor dat je andere spelers niet ophoudt (speel een provisionele bal als je bal misschien verloren is,
zet je tas aan de goede kant van de green, etc.).
Repareer pitchmarks, rakel de bunkers en leg plaggen (divots) terug en stamp ze aan.
Sta klaar. Verlies geen tijd tussen de slagen door, zorg er voor dat je klaar bent om te slaan. Als je bij je bal
komt, dient je voorbereiding al grotendeels afgerond te zijn (hoe ver is het nog, welke club ga ik slaan?)
Een korte routine. Eenmaal bij de bal, zorg voor een routine waarbij (een oefenswing en) een slag niet
langer duurt dan 30 seconden.
Provisionele bal. Speel een provisionele bal als je bal misschien verloren of out of bounds is.
Vooruitdenken. Zet je golfzak aan de goede kant van de green zodat je na het uitholen snel naar de
volgende tee kunt gaan.
Aansluiten. Hou aansluiting met de groep voor je. Als je toch een hole afstand verliest op de groep voor je,
laat dan de spelers achter je door. Maak met een gebaar duidelijk dat de groep achter je mag slaan.
Meekijken. Kijk altijd mee als je medespelers slaan, dat scheelt een hoop tijd bij het zoeken.
Eerst de green verlaten. Noteer scores pas op de volgende tee.
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Geen afleiding. Zet je telefoon op stil en beantwoord berichten na de ronde. Dat is beter voor je
concentratie en je spel en je veroorzaakt geen oponthoud.
Wees klaar voor je putt. Lees de green al terwijl je de green nadert, van een afstand kun je vaak goed zien
hoe de hellingen lopen. Lees je lijn nauwkeuriger terwijl anderen putten. Hiermee bespaar je tijd.
Wacht met slaan. Wacht met slaan totdat andere spelers buiten bereik zijn.
Fore! roepen als een bal de verkeerde kant op gaat, roep altijd hard ‘FORE’. Ook als je niet kunt zien of er
spelers zijn op de plek waar je bal naartoe vliegt. Schreeuw hard!
Veilig staan. Ga op een veilige plek staan als iemand anders slaat. Een gevorderde speler die met een
beginner speelt, loopt best niet te ver vooruit.
Voorrangsregels. Greenkeepers hebben altijd voorrang, wacht op een teken dat je mag slaan.
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Bijlage 3 – Local Rules
Interne out of bounds (R 18.2)
•
•

Hole 5: Bal op de fairway, green, voorgreen en bunkers rond de green van hole 7. Deze regel geldt
niet enkel voor de afslag, maar ook voor alle volgende slagen op hole 5.
Hole 10: Bal op de fairway, green, voorgreen en bunkers rond de green van hole 1, of de zone
rechts van de fairway. Deze regel geldt niet enkel voor de afslag, maar ook voor alle volgende
slagen op hole 10.

Ontwijken van abnormale baancondities door een vrije drop (R16.1)
•

•

Spelen verboden:
o Stand of swing gehinderd door een wintergreen of in een zone, gemarkeerd met blauwe
palen of een witte lijn.
o Stand of swing gehinderd door gestaakte bomen (en hun kruin).
Spelen of vrije drop toegelaten:
o Stand of swing gehinderd door een draineer- of verluchtingssleuf.

Vaste Obstakels (R 16.1)
Afstandspalen op 100m (rood) en 150m (geel) van het midden van de green zijn vaste obstakels en
mogen dus niet verwijderd worden bij hinder in stand of swing.
Het is de speler toegelaten een vrije drop te nemen.
No play zones (bescherming waardevolle planten).
Worden aangeduid door blauwe palen met groene toppen.
Betreden en spelen streng verboden.
Vrije drop nemen (rule 16.1).
Tijdelijke lokale regels
Zie infobord bij startershuis.
Sancties bij overtreding van de lokale regels
•
•

Strokeplay: 2 strafslagen
Matchplay: verlies van de hole

Info

•
•
•

Afstandsmarkers in het midden van de fairway liggen op 200m (wit), 150m (geel).
100m (rood) en 50m (blauw) van de voorkant van de green.
Afstandspalen 150m (geel), 100m (rood) midden green.
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Bijlage 4 – Wedstrijdreglement
1. De organisatie en de leiding van wedstrijden ligt volledig in handen van de Commissie, tenzij anders is
bepaald. Bijgevolg behoudt deze het recht voor aanpassingen te doen indien dit nodig mocht blijken voor
het goede verloop van de wedstrijd.
De Commissie bestaat uit de organiserende captain, de head captain en de personen waarmee zij zich
wensen te omringen.
2. De Commissie verwerpt elke verantwoordelijkheid bij ziekte en ongeval van een speler tijdens of ter
gelegenheid van een wedstrijd. De speler zelf is verantwoordelijk om zich ervan te verzekeren dat er voor
zijn gezondheid geen enkele contra-indicatie bestaat bij het uitoefenen van de golfsport in
wedstrijdverband.
3. De wedstrijden staan enkel open voor spelers van G.C.C. De Palingbeek en voor de genodigden van de
sponsors, tenzij anders bepaald. De wedstrijden staan open voor amateurs en voor Pro’s die actief zijn op
Golfclub De Palingbeek, tenzij anders bepaald.
4. De inschrijvingen worden 3 dagen voor de wedstrijd om 17u afgesloten.
Het inschrijven, uitschrijven en raadplegen van de starttijden voor de wedstrijden kan enkel gebeuren op
BEgolf.be of via de BEgolf app.
De deelnemers worden normaliter per mail hun startuur medegedeeld.
Wijzigingen aan een startlijst kunnen enkel aangebracht worden door de Commissie en indien deze niet
bereikbaar zijn door de starter of door het secretariaat.
5. Er mogen geen onderlinge afspraken gemaakt worden om in een andere ploeg of op een ander tijdstip
te spelen dan bepaald op de startlijst.
6. In geval van slechte weersomstandigheden dient iedere speler er zich van te vergewissen of de wedstrijd
al of niet doorgaat.
7. Indien een speler inschrijft voor een wedstrijd en afmeldt na de sluiting van de inschrijvingen of indien
een speler afwezig is op een wedstrijd waarvoor hij ingeschreven heeft geldt volgende regeling:
De speler dient een boete van 6 € te betalen in het secretariaat. De opbrengst hiervan wordt geschonken
aan een goed doel.
Indien een speler weigert de boete te betalen wordt hij geschorst voor alle wedstrijden tot hij/zij betaalt.
De Commissie kan de annulatiefee + schorsing kwijtschelden indien er gegronde redenen zijn. De
omstandigheden waarmee rekening dient gehouden te worden zijn beroeps- en familiale omstandigheden,
alsook eventuele problemen met de gezondheid of bij de verplaatsing naar de Club.
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8. Spelers worden geacht 5 minuten voor hun afslag aanwezig te zijn aan de afslag van de 1ste hole.
Spelers die op het moment van hun officiële starttijd (zoals bepaald door de startlijst) niet aanwezig zijn en
minder dan 5 minuten te laat aan de start zijn, dienen twee strafpunten te tellen. Deze twee strafpunten
dienen genomen te worden op de 1ste hole. De marker dient hierop toe te zien.
Spelers die zich meer dan 5 minuten later dan hun officiële starttijd (zoals bepaald door de startlijst) bij de
starter aanmelden zullen gediskwalificeerd worden, behalve indien de Commissie van mening is dat de
omstandigheden diskwalificatie niet toelaten. De omstandigheden waarmee rekening dienen gehouden te
worden zijn beroeps- en familiale omstandigheden alsook eventuele problemen met de gezondheid of bij
de verplaatsing naar de golfclub. Deze spelers mogen wel buiten wedstrijd meespelen. Voor wedstrijden
waar een starter voorzien is, dient de starter de speler te wijzen op de sanctie en dient hij de Commissie te
informeren.
9. De sportieve commissie bepaalt de volgende categorieën
1ste categorie: Heren
0 - 18,4
Dames 0 - 21,4
e
2 categorie: Heren
18,5 - 26,4
Dames 21,5 - 28,4
de
3 categorie: Heren
26,5 - 36
Dames 28,5 - 36
4e categorie: Heren en Dames
36,1 - 49
5de categorie: Heren en Dames
49,1 - 54
10. Per flight dient de speler met de laagste handicap het nodige te doen om traag spel te vermijden. De
medespelers zijn ertoe gehouden de instructies te volgen.
De speler is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de golfregels en de etiquetteregels. Zijn marker
houdt toezicht en dient te reageren indien nodig.
11. Het gebruik van GSM ‘s is verboden, behalve voor spelers die om beroepsredenen of ernstige familiale
redenen per GSM bereikbaar dienen te blijven. De sanctie bij een overtreding van deze regel is
diskwalificatie.
12. Het gebruik van GPS meettoestellen die de afstanden aanduiden, is toegelaten.
Indien dit toestel de hoogteverschillen van het terrein, de windrichting of de temperatuur aanduidt mogen
deze functies niet gebruikt worden. De sanctie hiervoor is een diskwalificatie.
13. Speler, die niet kunnen aanwezig zijn op de prijsuitreiking, mogen hun naam niet vermelden op de
bordjes van nearest, longest of learest.
Wie zijn naam toch vermeldt op de bordjes en niet aanwezig is op de receptie zal aangesproken worden
door de Commissie. Bovendien kan een sanctie van 10 euro opgelegd worden door de Commissie.
14. Behalve wegens overmacht zal een speler die tijdens een partij opgeeft gediskwalificeerd worden.
Bovendien kan een sanctie opgelegd worden door de Commissie.
15. Na een wedstrijd dient de speler zijn/haar correct ingevulde en ondertekende scorekaart onmiddellijk
in te leveren op het secretariaat, dit om tijdsregistratie mogelijk te maken.
Indien de speler zijn scorekaart niet zo snel mogelijk indient in het secretariaat na het beëindigen van zijn
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wedstrijd, kan de Commissie een sanctie van 2 strafpunten opleggen.
De speler met de laagste hcp ziet hierop toe.
16. Alle spelers van een flight met 3 spelers, die een speelduur van langer dan 4u20 aan een achterstand
op de vorige flight van meer dan 20 minuten koppelen, kunnen een sanctie van 2 strafpunten opgelegd
worden door de Commissie.
Bij een flight met 4 spelers is de maximaal toegestane speelduur 4u40.
De spelers van de 1ste flight van een wedstrijd dienen zich te houden aan de maximale speelduur van 4u20
(3 spelers) of 4u40 (4 spelers).
De 'vorige flight' is de flight voor hen na hole 18 en niet de flight voor hen op de startlijst.
De achterstand zal bepaald worden op basis van het tijdstip waarop de scorekaart in het secretariaat
ingediend wordt.
17. Bij strokeplay primeert de brutscore boven de netscore indien de netscore van twee of meer spelers
gelijk is.
18. Bij gelijke eindscore zal de winnaar bepaald worden over de laatste 9, 6, 3, 1, 12 of 15 holes.
Voor het clubkampioenschap zal gelijkheid van scores aanleiding geven tot Sudden Death over holes 1, 17
en 18.
19. De prijzen zullen enkel aan de winnaars overhandigd worden voor zover zij op de prijsuitreiking
tegenwoordig zijn, tenzij de sponsor anders bepaalt.
20. De winnaars dienen hun prijzen af te halen in een opgefriste en verzorgde kledij.
Voor de weekendwedstrijden zullen spelers, die zich niet omkleden na de wedstrijd, niet kunnen
deelnemen aan de receptie en bijgevolg geen prijzen kunnen winnen.
Indien de nodige tijd ontbreekt hoeven de laatst binnenkomende flights zich niet omkleden voor de
prijsuitreiking, zodat de prijsuitreiking op tijd kan doorgaan.
Voor de andere wedstrijden beslist de Commissie over de kledijvoorschriften voor de prijsuitreiking.
21. Deelname aan een door de Commissie georganiseerde wedstrijd impliceert automatisch kennis van en
aanvaarding van dit wedstrijdreglement.
22. Spelers die hun derde sanctie oplopen op basis van om het even welk hoger genoemd artikel, kunnen
geschorst worden voor de twee volgende wedstrijden van dezelfde type als waarin de laatste overtreding
begaan werd.
23. Bij een eventuele betwisting over de golfregels zal de Commissie een beslissing treffen.
24. De volgende procedure zal gevolgd worden wanneer iemand betrapt wordt op vals spel :
•

Indien de speler gediskwalificeerd wordt wegens vals spel, krijgt hij een schriftelijke vermaning en 2
weken wedstrijdverbod.
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•

Indien de speler een 2de maal gediskwalificeerd wordt wegens vals spel, beslist de Head Captain in
samenspraak met de Voorzitter over de sanctie.

25. Juniors, jonger dan 12 jaar mogen afslaan van de oranje tee’s.
26. Voorwaarden voor de geldigheid van:
•
•

Nearest: Enkel geldig als de bal op de green van de gespeelde hole ligt.
Longest en learest: Enkel geldig als de bal op de fairway of op de green van de gespeelde hole ligt;
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Bijlage 5 – Sponsor werking / formules
De Club biedt verschillende formules aan voor sponsoring van holes, wedstrijden (waaronder de Pro-Am),
enz. Voor verdere info contacteer het secretariaat.
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Bijlage 6 – Clinics & Pro’s
Clinics
Clinics zijn uitgebreide golfinitiaties onder leiding van één of meerdere golfpro’s of initiators en met de
bedoeling om in een korte tijdspanne een zo goed mogelijke uitleg te geven over de golfsport.
Het programma van een clinic bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Zowel spelers als nietspelers kunnen hieraan deelnemen.
Golf Professionals
Golf- & Countryclub De Palingbeek werkt samen met gekwalificeerde golf professionals.
De individuele privé- en groepslessen kunnen via het BEgolf portaal ingeboekt worden. De pro’s en
initiators kunnen ook instaan voor golfinitiaties, start-to-golf sessies of golf-gerelateerde
teambuiding activiteiten.
De privélessen bij de pro’s worden contant betaald na iedere les, bij een trainee golf professional werken
we met vouchers die te koop zijn in het secretariaat.
Groepslessen worden betaald met vouchers die in de shop aangekocht kunnen worden.
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Bijlage 7 – Statuten Bridge Club
goedgekeurd 27.10.2015
A. BRIDGECLUB DE PALINGBEEK.
1. Bridgeclub De Palingbeek (hierna genoemd “de Bridgeclub”) is een feitelijke vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid. Het huidige doel van de vereniging is het organiseren van het bridgespel binnen het
kader en de structuur van Golf & Countryclub De Palingbeek (hierna genoemd “de Golfclub”).
De leden van de Bridgeclub zijn in principe lid van de Golfclub en het zijn spelers bij de bridgeactiviteiten
ingericht door de Bridgeclub en/of cursisten van de Bridgeclub. Het bestuur van de Bridgeclub (hierna
genoemd “het bestuur”) bezorgt jaarlijks een geactualiseerde lijst van deze leden aan de Golfclub.
2. Bridgers en/of cursisten die geen lid zijn van de Golfclub dienen door het bestuur voorgedragen te
worden aan de Golfclub, die hun lidmaatschap van de Bridgeclub kan bekrachtigen onder de voorwaarden
die ze hen oplegt.
3. Bridgers en/of cursisten die voldoen aan de voorwaarden van A1 of A2 worden opgenomen in een lijst
met leden van de Bridgeclub (hierna genoemd “de ledenlijst”). Deze ledenlijst wordt bijgehouden door de
Golfclub.
4. Het werkingsjaar van de Bridgeclub start ieder jaar op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgend
kalenderjaar.
B. ALGEMENE VERGADERING VAN BRIDGECLUB DE PALINGBEEK.
1. Alle bridgers en/of cursisten opgenomen in de ledenlijst zijn lid van de algemene vergadering. Zij hebben
elk één stem tijdens de algemene vergadering. Ieder lid dient zijn stem persoonlijk uit te brengen. Er kan
niet gestemd worden met volmacht.
2. De algemene vergadering van de Bridgeclub wordt georganiseerd door het bestuur en wordt jaarlijks
samengeroepen ter gelegenheid van een van de laatste wedstrijden van het werkingsjaar.
3. Buitengewone algemene vergaderingen worden georganiseerd telkens als het bestuur dit nodig vindt of
indien minstens 1/3 van de leden van de Bridgeclub dit uitdrukkelijk en schriftelijk vragen met hun opgave
van de te bespreken punten. De buitengewone algemene vergadering dient dan te gebeuren binnen de
maand na het besluit van het bestuur of de aanvraag door de leden.
4. De uitnodiging voor de (buitengewone) algemene vergadering gebeurt schriftelijk en/of per mailbericht
door het bestuur. De uitnodiging vermeldt de punten die zullen besproken worden (hierna genoemd “de
dagorde”).
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5. De algemene vergadering kan enkel een beslissing nemen i.v.m. datgene wat in de dagorde van die
uitnodiging staat. Het goedkeuren van de behandelde punten gebeurt bij gewone meerderheid, d.w.z. de
helft van de uitgebrachte stemmen + 1, onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend.
Er is geen aanwezigheidsquorum vereist.
6. De voorzitter van het bestuur zit de algemene vergadering voor of duidt hiervoor iemand aan.
De Club Manager van het bestuur maakt een verslag van de algemene vergadering. Dit verslag wordt ook
bezorgd aan het bestuur van de Golfclub.
7. Er zal over gegaan worden tot een geheime stemming indien minstens de helft van de aanwezige leden
hierom vraagt.
C. BEPALEN VAN DE STATUTEN.
1. Het bestuur legt het voorstel van statuten (of de wijzigingen eraan - zie C3) voor aan de algemene
vergadering.
2. Het goedkeuren van deze eerste statuten gebeurt bij gewone meerderheid d.w.z. de helft van de
uitgebrachte stemmen + 1, onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend.
Er is geen aanwezigheidsquorum vereist.
3. Het wijzigen van de statuten gebeurt bij 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen
en ongeldige stemmen niet meegerekend. Er is een quorum vereist van 2/3 van de ledenlijst.
D. HET BESTUUR.
1. Het bestuur wordt aangesteld door de algemene vergadering en bestaat uit vijf leden die bij een
voorafgaande verkiezingsronde het meeste aantal stemmen hebben behaald. De functies binnen het
bestuur zijn een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en een
wedstrijdleider.
2. Om de vier jaar worden door het uittredende bestuur nieuwe verkiezingen georganiseerd bij middel van
een geheime stemming.
3. Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen dit voorafgaandelijk schriftelijk te melden aan het
uittredende bestuur, die de lijst van de kandidaten minstens 2 weken voorafgaand aan de verkiezingen
kenbaar maakt aan de leden van de algemene vergadering. De leden dienen te kiezen uit die lijst van
kandidaten. Bij staking van stemmen (een gelijk aantal stemmen) wordt als verkozene aangeduid het lid
met de grootste anciënniteit in de Bridgeclub en bij gelijkheid hiervan het lid met de grootste anciënniteit
in de Golfclub.
4. Onder de vijf verkozenen worden de bestuursfuncties bij consensus verdeeld. Bij gebreke hiervan
worden de functies verdeeld bij gewone meerderheid, zo niet wordt het lid met de meeste
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voorkeurstemmen bij de verkiezing automatisch voorzitter, tenzij hij/zij verzaakt, in welk geval de tweede
van de uitslag voorzitter wordt en zo verder.
5. De voorzitter of minstens drie bestuursleden kunnen het bestuur samenroepen.
6. Alle beslissingen binnen het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid. Om geldige beslissingen
te nemen dienen minstens drie van de vijf bestuursleden aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter beslissend en in zijn afwezigheid die van de ondervoorzitter.
7. Indien een bestuurder wegvalt, dient het bestuur een voorlopige vervanger aan te duiden op basis van
de uitslag van de laatste bestuursverkiezing. Het mandaat van dit vervangend bestuurslid loopt tot de
eerstvolgende verkiezing.
8. Het bestuur is bevoegd om disciplinaire sancties op te leggen aan de leden. Deze sancties dienen bij
unanimiteit binnen het bestuur beslist te worden.
E. KASBEHEER.
1. Alle uitgaven door een lid van het bestuur en in het belang van de Bridgeclub dienen voorafgaandelijk
ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de voorzitter van de Bridgeclub. Bedragen groter dan 500 Euro
dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door het bestuur.
2. Hij/zij dient de uitgaven te staven bij middel van facturen of kastickets, waarna de kosten zo spoedig
mogelijk zullen vergoed worden.
3. Bij elke vergadering van het bestuur wordt de financiële toestand van de Bridgeclub door de
schatbewaarder ter goedkeuring voorgelegd.
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Op aanwijzen van de Golfclub De Palingbeek worden navolgende richtlijnen gegeven :
I. Bridgeclub De Palingbeek
Onder A.1 van voormelde statuten wordt begrepen als “leden van de Bridgeclub” :
•
•
•

Leden van de Golfclub, waaronder vallen : “Jong-leden/Youngsters”, “Full Members” en “Super
Senioren”;
Houders van het Introductiemembership;
Ex-leden van de Golfclub, voor zover ze minstens drie jaar Full Member van de Golfclub geweest
zijn; in de Bridgeclub worden ze ingedeeld bij “Barmembers – groep 1”.

Andere kandidaat-leden voor de Bridgeclub en die niet behoren tot bovenstaande groepen kunnen
overeenkomstig de bepalingen van A.2. uit de statuten effectief lid van de Bridgeclub worden.
Eenmaal het lidmaatschap bekrachtigd worden ze ingedeeld bij “Barmembers – groep 2”.
Ze oefenen dan dezelfde rechten uit en dragen dezelfde verplichtingen als de andere leden van de
Bridgeclub, met uitzondering weliswaar van eventueel bijkomende beperkingen die in de statuten zijn
opgenomen.
Het aantal leden opgenomen bij toepassing van art. A.2 (Barmembers – groep 2) is beperkt tot 20
personen .
II. Het Bestuur
Volgende beperkingen en aanvullingen gelden :
•

•
•
•

Kunnen zich enkel kandidaat stellen voor een bestuursfunctie van de Bridgeclub :
- Leden van de Golfclub, tevens lid van de Bridgeclub, minimum drie jaar Full Member van de
Golfclub
- Andere leden van de Bridgeclub, minstens drie jaar lid van de Bridgeclub
In het Bestuur van de Bridgeclub dienen minstens 3 bestuurders Full Member van de Golfclub te
zijn;
Het Bestuur van de Bridgeclub kan hooguit één bestuurder tellen die behoort bij Barmembers –
groep 2. ; deze kan nooit de functie van voorzitter van de Bridgeclub dragen;
Wanneer bij verkiezingen twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen halen, is het lid met
de grootste anciënniteit in de Bridgeclub, en bij gelijkheid hiervan, het lid met de grootste
anciënniteit in de Golfclub, verkozen.
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Bijlage 8 – Ledenbrochure Van Start-to-golfer tot Full member (Route 36)
Startende spelers dienen de regels van het golfspel (rules) te leren kennen alsook de praktische
voorschriften en de golfetiquette met betrekking tot het terrein, zoals beschreven in dit vademecum en de
bijlages.
Er is een 6 stappenplan om te komen tot terreintoelating en wedstrijdtoelating. Na dit stappenplan heeft
de speler een handicap van 36 behaald.
Stap 1 : Start 2 Golf lid
Een nieuwe golfspeler schrijft zich in voor een ‘Start 2 golf’ pakket voor een periode van 4 maanden.
Hierbij ontvangt de speler zijn federatienummer en het paswoord om in te loggen op BEgolf. Hij/zij krijgt
dan een handicap (WHS-index) van 54.
Het Start 2 golf pakket omvat :
• 5 groepslessen van 90 minuten
• 90 minuten privéles
• toegang tot alle faciliteiten van de Club
Wie na het beëindigen van de ‘Start 2 Golf’ periode wenst toe te treden tot onze golfclub dient een
kennismakingsgesprek te hebben met de Club Manager, die op basis van dit gesprek de
lidmaatschapskandidatuur voorlegt aan de Raad van Bestuur, die autonoom beslist over de aanvaarding en
uitsluiting van leden.
Stap 2 : Trainingsperiode + lessen + zelftesten
De startende golfer gebruikt de vouchers van het ‘Start 2 golf’-pakket om individuele les of groepsles bij
een pro of initiator te volgen en kan van de oefenfaciliteiten (driving range, putting green, pitching green)
gebruik maken om zijn technische skills te verbeteren. Het is ook sterk aanbevolen om de basis golfregels
in te studeren en zelftesten uit te voeren op BEgolf.
Stap 3 : Theorie- en Praktijklessen over golfregels (voor het behalen van hcp 53)
Om handicap 53 te behalen en zo ook mee te kunnen doen aan wedstrijden op de Compact Course, dient
de startende golfer de basis golfregels te leren kennen. Praktisch betekent dit dat er 3 lessen dienen
gevolgd te worden, 1 theorieles en 2 praktijklessen :
•

1 Starterstheorieles : een uitgebreide uitleg (1.5u) wordt gegeven door een lid van de Rules
Commissie, waarbij aansluitend een korte rondgang (0.5u) gebeurt op de Compact Course . De
basis is het boekje: “Spelersuitgave van de Golfregels 2019”.
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•

2 Praktijklessen : elke Praktijkles wordt gegeven door een door de Rulescommissie gekwalificeerde
Startersbegeleider. Deze Praktijklessen worden collectief georganiseerd door de Club (meestal op
zaterdagmiddag), maar kunnen ook individueel afgesproken worden met een Startersbegeleider.

Stap 4 : Compact Course: Hcp 53 – 49
De starters die handicap 53 bereikt hebben, kunnen vanaf nu wedstrijden spelen op de Compact Course
om hun handicap te verlagen. De wedstrijden van de zgn. “Startersclub” gaan door op zaterdag (14u). Er
worden ook Compact Course wedstrijden ingericht met de verschillende afdelingen (senioren, men, ladies)
tijdens de week en bij de zondagwedstrijden.
De handicap verlagen kan ook door het spelen van een EDS-kaart: 9 holes met een buddy. (Een buddy is
een golfspeler die lid is van Golfclub De Palingbeek, geen familielid is en een handicap lager dan 36 heeft.)
Stap 5 : Toelating Championship Course front 9 holes : theorie-examen hcp 49
Zodra de speler door het spelen van wedstrijden of EDS-kaarten op de Compact Course een handicap 49
heeft bereikt, dient er een theorie-examen over de golfregels afgelegd te worden. Deze examens worden
op regelmatige basis op zaterdagvoormiddag georganiseerd. De speler wordt pas toegelaten voor
deelname aan wedstrijden op de eerste 9 holes van de Championship Course wanneer dit “theorie-examen
hcp 49” met succes is afgelegd.
Juniors van 14 jaar en jonger die door het spelen van wedstrijen op de Compact Course een handicap 49
hebben bereikt krijgen een mondelinge test over de basisregels. Ouders worden toegelaten bij de test,
maar mogen niet helpen.
Reserveren en aanmelden aan de kiosk in de practice is verplicht. De speler dient clubwedstrijden af te
werken op de eerste 9 holes volgens het Stableford systeem, tot het bereiken van handicap 36.
Stap 6 : Theorie-examen hcp 36
De speler bekomt de officiële handicap 36 indien hij/zij het “theorie-examen hcp 36” met succes heeft
afgelegd. De speler heeft hiervoor maximum 6 maanden de tijd (nov, dec, jan worden niet meegeteld). Pas
na het slagen voor dit examen kan hij/zij deelnemen aan wedstrijden op de 18 holes.
Juniors van 14 jaar en jonger kunnen na het bekomen van handicap 36 onmiddellijk aan competities over
18 holes deelnemen, prijzen winnen en hun handicap verbeteren. Dit op voorwaarde dat ze vóór 31
december van het jaar dat ze 15 jaar oud worden met succes de tweede (schriftelijke) test over de
golfregels en de etiquette afleggen.
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