
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route 36 – Golfclub Beveren 
Versie 7 mei 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoud 

Inleiding: Route 36 .................................................................................................................................... 3 

De Golfclub Beveren badges ..................................................................................................................... 4 

Hoe werken de badges? ............................................................................................................................ 5 

Welkom ................................................................................................................................................. 6 

Theorie .................................................................................................................................................. 6 

Skills ...................................................................................................................................................... 7 

On the Course badge ............................................................................................................................ 9 

Handicap 36 ........................................................................................................................................ 10 
 



Inleiding: Route 36 

 
De term GVB verdwijnt en Route 36, kort R36, is nu het nieuwe traject dat een beginnende golfer 

gaat volgen om uiteindelijk handicap 36 te behalen. 

Het traject omvat het doorlopen van een aantal stappen, “Badges”, die de speler in staat stelt om 

zijn vooruitgang op een leuke manier te volgen. De speler moet zijn of haar kennis en vaardigheden 

voor theorie en praktijk aantonen, zal toegang krijgen tot een parcours en zijn handicap kunnen 

aantonen met scores. 

Met Route 36 zullen een aantal badges behaald moeten worden. Een aantal badges kunnen door de 

speler zelf behaald worden (‘self-assessment’), maar voor andere badges is er eveneens nog een 

controle door de club voorzien.  

R36 biedt een overzicht voor de speler en heeft als doel om spelenderwijs door te groeien naar 

handicap index 36. De meerwaarde zit hem in het badges-systeem dat de club toelaat om de starters 

eenvoudig op te volgen: wanneer zijn ze gestart, hebben ze al een badge gehaald, enz…. 

Hoe dat alles geïmplementeerd wordt bij Golfclub Beveren kunt u in dit document lezen. 

 



De Golfclub Beveren badges 

Volgende badges worden voorzien: 

1. Welkom: Activatie lidmaatschap (federatiekaart & WHS Index 54) 

2. Skills: Leer golfen 

3. Theorie: Begrijp de golfsport 

4. On the Course: Speel golf 

5. 36: Uiteindelijke doelstelling 
 
 



Hoe werken de badges? 
 

Route 36 wordt gecommuniceerd door middel van badges via de BEgolf-app. Deze badges zijn 

'milestones' die de golfers moeten helpen om hun doelen te bereiken. De badges worden beheerd 

door de club.  

Als club willen we meewerken aan het traject van de beginnende golfer. De speler krijgt de 

mogelijkheid om een aantal zaken zelfstandig te oefenen (‘self-assessment’). Indien de speler 

voldoet aan bepaalde criteria, zal hij een half gekleurde badge verdienen. De club zal daarna deze 

score valideren (‘club controle’). Pas wanneer de club de score goedkeurt, zal de badge volledig 

gekleurd en als behaald beschouwd worden. 
 

 

 

Figuur 2: Club Controle R36 

 

 

 

  



Welkom 

Het R36 traject zal door de club worden geactiveerd nadat de beginnende golfer bij de club een 

lidmaatschap heeft afgesloten. De club zal voor hem of haar ook een federatiekaart aanvragen. 

De startende golfer ziet op zijn of haar persoonlijke homepage in de BEgolf-app zijn 

progressie d.m.v. de badges. 

Ontdek meer van de BEgolf-app via https://www.golfvlaanderen.be/app. 

De startende golfer ontvangt bij inschrijving de badge ‘WELKOM’. 

In de handicaphistoriek van de golfer wordt de code “STARTER” geactiveerd, waardoor de 

beginnende golfer de handicap index 54 ontvangt. 

 

Theorie 

 

Om de golfsport te kunnen beoefenen, moet de startende speler een aantal principes, regels en de 

"code of conduct" (vroegere etiquette) begrijpen. Via de BEgolf-app of via www.golfbelgium.info 

kunnen startende golfers hun regelkennis oefenen. 

 

Via de badge ‘THEORIE’ zal de startende golfspeler een reeks vragen (10/20/30) kunnen oproepen. 

De vraag is steeds geïllustreerd met een afbeelding. De antwoorden bestaan uit meerkeuze 

antwoorden. Deze vragen en antwoorden zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans of Engels.  

Golfspelers en starters kunnen dit te allen tijde oefenen. Wanneer de theorievragen worden 

ingevuld door de golfer, ontvangt de speler automatisch een score. 

 

 

 

 

https://www.golfvlaanderen.be/app
http://www.golfbelgium.info/
http://www.golfbelgium.info/


 

Startende golfers kunnen hier theorievragen oefenen 

(set van + 250 gehomologeerde vragen). 

Men kan een selectie maken van 10/20/30 vragen 

per keer. 

Niveau Junior/Adults. 

De vragen worden geïllustreerd met een 

afbeelding. 

Het resultaat wordt getoond aan de golfspeler met puntentelling en gecorrigeerde 

antwoorden. 

Het behalen van de badge loopt als volgt: 

Via ‘self-assessment’ kan de speler zijn theorie via de BEgolf-app testen en laten beoordelen. We 
verwachten dat de speler zelf een aantal oefeningen via i-Golf uitvoert. Als de speler een reeks van 30 
vragen invult met een minimale score van 24/30, behaalt de speler de HALVE badge ‘THEORIE’. Deze 
badge wordt automatisch toegekend! 

We adviseren wel om daarbovenop minimaal 5 extra reeksen van 20 vragen te oefenen waarbij per 
reeks minimaal 12 punten worden behaald. 

De club organiseert maandelijks een theorieavond ter ondersteuning. 

‘Clubcontrole’ gebeurt door het organiseren van een theoretische proef op de club (zie clubkalender) 
waarbij een reeks van 30 vragen ingevuld moet worden, eveneens met een minimale score van 24/30. 

We verwachten uiteraard dat de speler reeds beschikt over een HALVE badge.  

Als de proef lukt, behaal je de badge ‘THEORIE’. Lukt de proef niet, dan zal de club nakijken of je 
voldoende hebt geoefend. Als blijkt dat dat niet zo is, word je de volgende keer pas toegelaten als je 
minimaal 5 extra reeksen van minimaal 20 vragen hebt geoefend. 

 

Skills 

De startende golfspeler kan via ‘self-assessment’ a.d.h.v. oefeningen zijn/haar spel verbeteren 

in volgende domeinen: 

• Het lange spel 

• Het korte spel (chipping, putting) 

Wanneer men een les wil boeken bij een pro, kan men onmiddellijk de agenda van de pro 

raadplegen en een les inboeken. 



Het behalen van de badge loopt als volgt: 

Via ‘self-assesment’ zal de speler zelf zijn lang en kort spel moeten oefenen. De oefeningen zijn 
beschikbaar via de BEgolf-app. 

Volgende referentieoefeningen worden toegepast: 

A. Lange slagen 
Bestaat uit volgende proef: 
 
• Met regelmaat rechtdoor slaan 

• De referentie-afstanden zijn: 
o voor kids (≤ 9 jaar) ongeveer 60m  
o voor alle andere spelers (≥10jaar), man of vrouw ongeveer 80m 

• Slagen voor de test vereist een score van 6 goede slagen op 10 

 

 

B. Korte spel 

Bestaat uit volgende proef: 
 
• Chipping: 

• 10 “approaches” van een afstand van 15 meter van de hole die binnen een straal 
van 3 meter van de hole moeten tot stilstand komen 

• Slagen voor de test vereist een score van 6 goede slagen op 10 

• Putting 

• 5 putts van 10 meter die op minder dan 2 meter van de hole moeten tot stilstand 
komen 

• 5 putts van 1,5 meter die op minder dan 30 centimeter van de hole moeten tot 
stilstand komen 

• 5 putts van 1 meter die in de hole moeten terechtkomen 

 
• Slagen voor de test vereist een totaal van 14 goede slagen op 25 voor het geheel van de 

proeven van het korte spel 
 

Behaalt men hier op de verschillende onderdelen een gecumuleerde score van 26 of meer 

op 45 zal de HALVE badge worden geactiveerd. 

 

‘Clubcontrole’ gebeurt door het spelen van 2 rondjes op de Compact Course onder begeleiding van 

een pro of een buddy waarbij minimaal 16 Stablefordpunten worden gehaald met 2 extra strokes 

per hole. 

 

De club zal op basis van de correct ingevulde kaart de badge  ‘SKILLS’ toekennen en de handicap 

verlagen naar 53. 

 

Aangezien de baanlimiet van de Compact Course eveneens 53 is, kan de speler vanaf dan zelf een 

tee-time boeken en vrij oefenen op de Compact Course. 

 



On the Course badge 

 

Het behalen van de badge loopt als volgt: 
 

1. Handicap 53 

Een speler met handicap 53 bekwaamt zich verder op de Compact Course en probeert 

(zonder begeleiding) minstens 20 Stablefordpunten te halen op 2 rondjes met 16 extra 

strokes. 

We adviseren daarbovenop 2 extra kaarten van minstens 18 Stablefordpunten met 16 extra 

strokes (self-assessment). 

 

Indien de speler met een pro of een buddy op de Compact Course deze 20 

Stablefordpunten met 16 strokes bevestigt, dan verkrijgt de speler handicap 52 en kan 

vanaf dan, onder begeleiding, de 9 Holes Course spelen. 

 

2. Handicap 52 

Spelers met handicap 52 mogen onder begeleiding van een pro of een buddy (maximaal 

handicap 36) de 9 Holes Course spelen (reservatie via het secretariaat).  

 

Indien de speler met een pro of een buddy op de 9 Holes Course een kaart speelt van 17 

Stablefordpunten vanaf de zwarte palen, verkrijgt de speler handicap 51 en wordt de speler 

toegelaten tot de baanproef die door de club wordt georganiseerd. 

 

3. Handicap 51 

Spelers met handicap 51 kunnen deelnemen aan de baanproef die 1x per maand wordt 

georganiseerd. Onder begeleiding van een sportcommissaris moeten zij een kaart spelen 

van 18 Stablefordpunten vanaf de zwarte palen. 

 

Indien de speler hierin slaagt, wordt aan de speler handicap 50 toegekend of lager indien 

meer dan 18 Stablefordpunten worden behaald (1 handicap punt lager per extra 

Stablefordpunt).  

 

4. Handicap 50 

Samen met handicap 50 verkrijgt de speler de badge ‘ON THE COURSE’ en kan vanaf dan 

vrij spelen op de 9 Holes Course en deelnemen aan de 9 Holes Clubwedstrijden. 

 

 

 

 



Handicap 36 
 

 

 

 

 

De speler kan verder zijn handicap verbeteren door deel te nemen aan:  

- 9 Holes wedstrijden van de club 

- Het spelen van EDS kaarten (enkel intern) met een marker (maximaal handicap 36) 
 

Een speler met handicap 50 tot en met 37 behoort tot de zogenaamde ‘Rabbits’ doelgroep. Door de 

club worden eveneens specifieke wedstrijden voor deze doelgroep georganiseerd. 

 

De ‘Handicap 36’ badge is uiteraard verworven vanaf het moment dat de speler handicap 36 of 

lager bereikt. Indien dat wordt bereikt tijdens een ronde buiten de door de club georganiseerde 

wedstrijden (extern of via EDS kaart), is er nog een goedkeuring door de club vereist. 


