




SKILLS
• Lessenpakketten
• Gebruik van de 

oefenfaciliteiten

THEORIE
• Bouw je regelkennis op
• Slagen voor de regelproef

INFOSESSIE MET:
• Allerhande tips van ervaren 

golfers die je ook meenemen voor 
een rondje op de Main Course

• Een opfrisser van de regels
• Mogelijkheden lidmaatschap

RABBITS
• Lidmaatschap Junior Course
• Deelname aan rabbitswedstrijden
• Start met interne handicap 36  

(enkel geldig op de Junior Course)
• Vervolmakende lessen bij de pro’s

EXAMEN ROUTE 36
• Voor Rabbits met handicap 18 of lager
•  Wordt afgelegd op Hole 1, 2  

en 3 van de Main Course
• Behaal 4 punten op minstens  

2 van de 3 holes

PROFICIAT, JE 
HEBT HANDICAP 36!
Vanaf nu kan je deel-
nemen aan 9 holes- en 
gesponsorde wedstrijden. 
Veel golfplezier!

WELKOM
• Kennismaking met de club
• Initiatiemomenten  

(april en september)



ROUTE 36
‘Route 36’ (voorheen ‘GVB’ genoemd) is 
een traject dat door Golf Vlaanderen werd 
ontwikkeld om stap voor stap kennis te maken 
met de golfsport en je op weg te zetten om 
je officiële handicap 36 te bereiken. Zo verkrijg 
je een baanpermissie die je nodig hebt om 
deze prachtige sport overal ter wereld te 
kunnen beoefenen. 

 STAP 2 SKILLS
Golf is een bijzonder technische sport en dus 
neem je best een professionele golfleraar 
(de golfpro) onder de arm om de kneepjes 
van het vak te leren. Op Brasschaat Open 
Golf wordt tweemaal per jaar een initiatiedag 
georganiseerd (april en september) waarna je 

starterspakketten in de vorm 
van vijf groepslessen kan 
boeken. Aan onze receptie kan 
je je op elk moment inschrijven 
voor groeps- of individuele 
lessen. Aan jou de keuze om 
te beslissen welk type les het 
beste aansluit bij je golfambities 

of persoonlijkheid. Tijdens al onze lessen is het 
gebruik van golfclubs en balletjes inbegrepen. 
Onze drie gediplomeerde PGA-Pro’s, Christian 
Jayet, Adrian Jones en Dan Komkommer, geven 
niet enkel les op de driving range maar kunnen 
ook ingeschakeld worden voor een begeleidend 
en leerrijk rondje op de Junior Course.

Prijzen golflessen
• 25 min. les voor 1 persoon: 30 euro
• 25 min. les voor 2 personen: 17,50 euro/pp
• 55 min. les voor 1 persoon: 60 euro
• 55 min. les voor 2 personen: 30 euro/pp
• 55 min. les vanaf 3 personen: 20 euro/pp

(prijzen inclusief huur golfmateriaal en ballen) 
Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.

 Reserveer je les via de receptie:
• Info@brasschaatgolf.be
• +32 3/653.10.84

Lessen mogen dan wel de basis zijn om de 
golfsport aan te leren, oefenen is dé boodschap 
als je vooruitgang wil boeken. 

Iedereen is welkom om te komen oefenen bij 
Brasschaat Open Golf:

• Verlichte driving range & putting green
• Chipping green
• De oefenfaciliteiten zijn dagelijks open

• Ma-vr 08:00 – 22:00
• Za-zo 08:00 – 19:00

• Junior Course: mits betaling greenfee

 STAP 3 THEORIE
Ben je na je eerste lessen helemaal gebeten om 
de baan op te gaan en je handicap te behalen? 
Dan is de volgende stap de regeltest oftewel 
het theoretische examen. Om de golfsport 
te kunnen beoefenen, moet je een aantal 
principes, regels en de etiquette begrijpen. Golf 
is een gentlemen’s sport en deze regels dienen 
om het spelplezier van iederéén te garanderen.

Er zijn enkele manieren om je regelkennis 
te oefenen: 

• Via de BEgolf-app van Golf Vlaanderen 
(enkel voor leden met een federatiekaart)

• Via de website golfbelgium.info
• Via het regelboekje (verkrijgbaar bij  

de receptie)

De geplande testmomenten zijn beschikbaar  
bij de receptie. Je bent geslaagd bij een score 
van 24 op 30. 





Golf is natuurlijk veel meer dan enkel lessen 
en theorie. Om de stap naar de golfbaan te 
verkleinen, biedt Brasschaat Open Golf je de 
unieke mogelijkheid om te oefenen op een 
prachtige ‘Junior Course’. Op deze baan kan 
je alle aspecten van een ‘echt’ rondje golf 
beleven, zonder de intimiderende afstanden 
van de ‘Main Course’.

Vanaf nu kan je deelnemen aan de Rabbits-
wedstrijden als je je lid maakt van de Junior 
Course en je een federatiekaart op zak hebt. Het 
Rabbits-team organiseert begeleide wedstrijden 

en leuke activiteiten voor alle 
startende golfers. Hier zal 
je de theorie correct leren 
toepassen en wennen aan 
het tempo op de golfbaan. 
Rabbits-wedstrijden worden 
over 18 holes (2 keer de 
Junior Course) gespeeld en 
een beginnende speler start 

met een virtuele (interne) handicap 36. Bij elke 
wedstrijd kan je handicap stijgen of dalen. Het 
uiteindelijke doel is handicap 18 of lager te 
behalen en minimum 3 wedstrijden te spelen. 
Hierna kan je door naar de volgende fase van je 
Route 36.

Inschrijven doe je via I-Golf waarna je de 
details van de wedstrijd en je starttijd per 
mail ontvangt.

ALTERNATIEVE OPTIE
Als je omwille van praktische redenen geen 
wedstrijden kan spelen in het weekend, kan je 
deze stap ook voltooien met assistentie van 
onze PGA-golfprofessionals. 

• Vermeld voor je les dat je de Junior Course 
wenst te spelen. Let wel: je kan enkel 
een scorekaart ‘lopen’ met de pro als je 
lid bent van onze Junior Course en een 
federatiekaart op zak hebt. De pro in kwestie 
zal op voorhand een gedateerde scorekaart 
voorzien (met stempel van de receptie).

• Loop minstens 3 kaarten van 9 holes en be-
haal het gewenste niveau van handicap 18.

• Naast het juiste spelniveau, zal de pro 
ook de toepassing van de golfregels en 
etiquette beoordelen.

• Bij het behalen van je handicap 18 zal 
er nog een technische proef worden 
afgenomen door een onafhankelijk persoon 
om ervoor te zorgen dat je helemaal klaar 
bent voor het echte werk.

Ga ervoor! 
Speel rabbits-
wedstrijden 
op de Junior 
Course

Wist je dat “Rabbits” een 
internationale benaming is die 
vrij algemeen gebruikt wordt 
voor beginnende golfers of 
golfers met een hoge handicap.











BRASSCHAAT OPEN GOLF

Life is
better 
when 
you’re 
golfing



Dit is de laatste stap om je officiële  
handicap 36 te ontvangen.

Het examen Route 36 leg je af op de eerste  
3 holes van de Main Course onder begeleiding 
van een marshal. Hij/zij zal je score per hole 
noteren m.b.v. het Stableford systeem. Om te 
slagen dien je 4 punten (of meer) te behalen 
op deze holes. Er moet minstens op 2 holes 
gescoord worden. 

WAT ALS IK SLAAG?
PROFICIAT! Je bent de trotse bezitter 
van handicap 36 en mag jezelf nu officieel
‘golfer’ noemen!

Je kan nu tee-times boeken en aan  
wedstrijden deelnemen op de Main Course van 
BOG&CC. Raadpleeg de wedstrijdkalender voor 
data en inschrijvingen. (www.i-golf.be)

Je mag nu in binnen- en buitenland op alle 
golfbanen spelen (mits je je greenfee betaalt  
en er geen handicap-restricties zijn).

WAT ALS IK NIET SLAAG?
Volgende keer beter!

We nodigen je uit voor een verplichte les bij  
één van onze PGA-golfprofessionals. Samen 
met hem zoek je uit waar het mis ging. Oefen 
nog eens op dat ene aspect dat niet zo vlot 
ging. Onze driving range is daar uitermate 
geschikt voor.

Ga de baan op (bij voorkeur met iemand die  
al wél in het bezit is van route 36) en oefen de 
eerste 3 holes om extra vertrouwen te krijgen  
in die omgeving.

Leg het 
examen 
Route 36 af

- TO DO -

Examen 
Route 36

STAP 7


