
 

 

Leidraad 

ROUTE 36 

 

 
Toelichting  https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfers/golfregels-route-36 

 

Goorstraat 100, 2400 MOL 

info@golfclubnuclea.be 

www.golfclubnuclea.be 

 

Informeren = transparant communiceren 

Om de startende golfer duidelijk te ondersteunen voor het traject Route 36, heeft onze golfclub deze leidraad 

opgesteld. 

Veel golfplezier 

 

 

 

Versie : 10 juni  2022 

 

https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfers/golfregels-route-36
mailto:info@golfclubnuclea.be
http://www.golfclubnuclea.be/


  

 

2 

Inhoud  

 

0 STAPPENPLAN ROUTE 36 bij Golfclub Nuclea ................................................................................................................ 3 

1 BADGE WELKOM ........................................................................................................................................................... 4 

1.1 Lid worden van golfclub Nuclea .................................................................................................................................... 4 

1.2 Neem deel aan een “Start to golf” lessenpakket .......................................................................................................... 4 

2 BADGE SKILLS ................................................................................................................................................................ 5 

2.1 Focus op ‘lang spel’ ....................................................................................................................................................... 5 

2.2 Focus op ‘kort spel’ ....................................................................................................................................................... 6 

3 INOEFENING BASISREGELS, ETIQUETTE EN PRAKTIJK ..................................................................................................... 7 

4 BADGE THEORIE ............................................................................................................................................................ 7 

5 BADGE ON THE COURSE ................................................................................................................................................ 8 

6 BADGE 36 : WHS HANDICAP 54 ➔ 36 ............................................................................................................................ 8 

7 Referentieteksten .......................................................................................................................................................... 9 

7.1 Referentietekst ETIQUETTE ........................................................................................................................................... 9 

7.1.1 Voorbereiding ........................................................................................................................................................... 9 

7.1.2 Op de afslagplaats .................................................................................................................................................... 9 

7.1.3 Door de baan ............................................................................................................................................................ 9 

7.1.4 Op en rond de green .............................................................................................................................................. 10 

7.1.5 In de bunker ........................................................................................................................................................... 10 

7.1.6 In een strafgebied (geel water) of laterale strafgebied (rood water) .................................................................... 10 

7.1.7 Einde van de wedstrijd ........................................................................................................................................... 10 

7.1.8 Baanpermissie ........................................................................................................................................................ 11 

7.2 referentietekst BASISREGELS....................................................................................................................................... 11 

7.2.1 Vooraf ..................................................................................................................................................................... 11 

7.2.2 Op de afslagplaats (regel 6.2b) ............................................................................................................................... 11 

7.2.3 Het algemene gebied ............................................................................................................................................. 11 

7.2.4 Op de green (regel 13) ............................................................................................................................................ 12 

7.2.5 In de bunker (regel 12) ........................................................................................................................................... 12 

7.2.6 In een geel of rood strafgebied (waterhindernis) .................................................................................................. 12 

Einde van een wedstrijd ............................................................................................................................................................... 12 

Bijlage. 

 

 



  

 

3 

 

[Grab 

your 

reader

’s 

attenti

on 

with a 

great 

quote 

from 

the 

docu

ment 

or use 

this 

space 

to 

emph

asize a 

key 

point. 

To 

place 

this 

text 

box 

anywh

ere on 

the 

page, 

just 

drag 

[Grab 

your 

reader

’s 

attenti

on 

with a 

great 

quote 

from 

the 

docu

ment 

or use 

this 

space 

to 

emph

asize a 

key 

point. 

To 

place 

[Grab 

your 

reader

’s 

attenti

on 

with a 

great 

quote 

from 

the 

docu

ment 

or use 

this 

space 

to 

emph

asize a 

key 

STAPPENPLAN ROUTE 36 BIJ GOLFCLUB NUCLEA 

Golfclub Nuclea biedt haar leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren via het stappenplan ROUTE- 

36.  Route 36 is: 

een persoonlijke golftrajectbegeleiding; 

gericht op competentieontwikkeling rond de golftechniek en golfregels; 

op basis van te behalen ‘BADGES’ waarbij elke BADGE staat voor een bepaalde fase in het starttraject dat je 

doorloopt. 

 

STAPPENPLAN ROUTE 36 bij Golfclub Nuclea 

 

 

 

Bij de uitvoering van dit stappenplan verbindt GCN zich om zo goed mogelijk de voorschriften en aanbevelingen 

van de Koninklijke Belgische Golf Federatie en de Vlaamse Vereniging voor Golf te vertalen naar de concrete 

situatie bij GCN.  

Zie ook https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfers/golfregels-route-36   

FOCUS OP … LOCATIE BEVOEGDHEID HCP-NOTATIE IN I-GOLF BADGE

Start to golf pakket

of

Lid worden van de 

golfsectie

GCN Secretariaat Federatienr

Lid worden van de Golfsectie

Training+Test 'Lang spel'

Training + Test op 'Kort spel'

Driving Range

en

Oefengreen

PRO

initiator

door club aangesteld lid

Lang en Kort spel GESLAAGD,

 dan 

Baanpermissie MET Begeleiding

Inoefening

van Basisregels

van Etiquette

van Praktijk

Holes 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Initiator(op vast tijdstip)

begeleider naar keuze 

met Hcp<30

Test 

THEORIE GOLFREGELS

Clubhuis (data op I-golf)

Inoefening: golfkwis op 

www.golfbelgium.be

Handicapcommissie
Theorie Geslaagd

(geslaagd: 24 op 30)

Test 

PRAKTIJK

Holes 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

(data op I-golf)

Afslaan vanaf de oranje teebox

Captain 

Initiatoren

door club aangesteld lid

Praktijk Geslaagd

(geslaagd: 18 punten of meer)

HANDICAP = 54

Wedstrijden spelen

Hcp verbeteren tot 36
GCN-wedstrijden Wedstrijdleiding

Handicapverbetering

van 54 naar 36

https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfers/golfregels-route-36
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  1: BADGE WELKOM 

 

 

1.1 Lid worden van golfclub Nuclea 

Als je lid wordt van Golfclub Nuclea willen we je van harte welkom heten en zo kan je al onmiddellijk je eerste 

badge verzilveren op weg naar HCP 36. Je kunt nu gaan werken aan badge Skills. 

1.2  Neem deel aan een “Start to golf” lessenpakket  

Wil je eerst nog wat de kat uit de boom kijken en nog even wachten met het lid worden bij Golfclub Nuclea maar 

toch al verder kennis maken met de golfsport met een minimale investering, dan kan het Start to golf aanbod van 

onze PRO’s een oplossing bieden. 

In kleine groepjes krijg je dan 10 u les van de golfpro rond de verschillende aspecten van de golfsport. In het 

aanbod is ook een proeflidmaatschap van 3 maanden van de golf driving range sectie inbegrepen zodat je vrij kan 

oefenen op de driving range en de oefengreen. 

Deelnemers aan het Start to golf lessenpakket krijgen ook de eerste badge al toegewezen aangezien de eerste 

stap gezet is ! 
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 2: BADGE SKILLS  

Je oefent met je PRO of individueel de slagen onder de rubriek LANG SPEL en KORT SPEL. 

De PRO, initiator of een door de club aangesteld lid zal aangeven wanneer je bent GESLAAGD voor deze twee 
onderdelen. 

2.1 Focus op ‘lang spel’ 

LANG SPEL 
Aantal slagen op 

10 die voldoen 

Voor meisjes onder 15 jaar: 

Doe 10 afslagen waarvan minstens 6 afslagen die in voldoende mate recht naar 

het doel gaan in een boogje en een afstand* bereiken van ongeveer 35 meter. 

 

Voor jongens onder 15 jaar: 

Doe 10 afslagen waarvan minstens 6 afslagen die in voldoende mate recht naar 

het doel gaan in een boogje en een afstand* bereiken van ongeveer 50 meter . 

 

Voor de dames: 

Doe 10 afslagen waarvan minstens 6 afslagen die in voldoende mate recht naar 

het doel gaan in een boogje en een afstand* bereiken van ongeveer 50 meter. 

 

Voor de heren: 

Doe 10 afslagen waarvan minstens 6 afslagen die in voldoende mate recht naar 

het doel gaan in een boogje en een afstand* bereiken van ongeveer 75 meter. 

 

Voor de vrouwelijke senioren: 

Doe 10 afslagen waarvan minstens 6 afslagen die in voldoende mate recht naar 

het doel gaan in een boogje en een afstand* bereiken van ongeveer 40 meter. 

 

Voor de mannelijke senioren: 

Doe 10 afslagen waarvan minstens 6 afslagen die in voldoende mate recht naar 

het doel gaan in een boogje en een afstand bereiken van ongeveer 60 meter. 

 

 

De afstand wordt gemeten met de 70% Range ballen 
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2.2 Focus op ‘kort spel’ 

KORT SPEL 
Aantal slagen 

die voldoen 

Doe 10 chips: 

van een afstand van 15 meter van de hole,  

die binnen een straal van 3 meter van de hole moeten tot stilstand komen.  

 

Doe 5 putts: 

van een afstand van 10 meter van de hole,  

die binnen een straal van 2 meter van de hole moeten tot stilstand komen. 

 

Doe 5 putts: 

van een afstand van 2 meter van de hole, 

die binnen een straal van 30 cm van de hole moeten tot stilstand komen. 

 

Doe 5 putts: 

van een afstand van 1 meter van de hole, 

die in de hole moeten tot stilstand komen. 

 

Totaal aantal slagen 

Je bent geslaagd voor deze kort spel-test als je een totaal van 15 goede slagen op 

25 voor het geheel van de proeven van het korte spel. 

 

 

Als de PRO, initiator of een door de club aangesteld lid oordeelt dat je  GESLAAGD bent op de onderdelen Test 

LANG SPEL en Test KORT SPEL: 

De golfpro, initiator of de door de club aangestelde lid geeft het slagen voor deze badge door aan het secretariaat 
en aan de captain. 
Het secretariaat of de captain kennen de badge toe in Route 36. 
 

  



  

 

7 

3: INOEFENING BASISREGELS, ETIQUETTE EN PRAKTIJK 

Je mag nu MET EEN BEGELEIDER (initiator, door de club aangesteld lid  of begeleider met een Hcp<30 naar keuze): 

op de baan (holes 1-2-3-4-5-6-7-8-9)  

om de toepassing van de basisregels, de etiquette en je praktische golfvaardigheden in te oefenen als 

voorbereiding op de volgende twee badges: badge Theorie en Badge Praktijk. 

Let op,voorwaarde om  vrij te kunnen oefenen met jouw begeleider op de baan is dat je eerst lid moet worden 

van Golfclub Nuclea. Zolang je geen lid bent kan je enkel op de baan met de golfpro of tijdens de lessen van de 

Start to golf sessies. 

Contactgegevens initiatoren/aangesteld lid: 

   

Godelaine Herwig h.godelaine@gmail.com 0492 / 76 61 18 

Jacobs Luc Luc_jacobs25@hotmail.com 011 / 34 55 03011 

0468 / 18 65 28 

Van Gils Jean Vangils_jean@hotmail.com 0486 / 22 39 94 

 

TIP 

Gebruik de ‘Referentieteksten Etiquette en Basisregels’ (verder in dit document) om je te bekwamen in de kennis 

van de golfetiquette en de basisregels. 

 

  4: BADGE THEORIE 

Behalen van de BADGE THEORIE doe je door een theoretisch examen af te leggen. 

Om je theoretische kennis van de  golfregels in te oefenen , kan je terecht op www.golfbelgium.be   

Data voor de proeven: zie kalender op I-golf. 

Examinator: de handicapcommissie 

Plaats: clublokaal GCN  

Kostprijs : 5€ (voor GCN) 

Het is een 'open boek' proef (geen digitale hulp; wel regelboek en eigen nota’s) 

mailto:h.godelaine@gmail.com
mailto:Luc_jacobs25@hotmail.com
mailto:Vangils_jean@hotmail.com
http://www.golfbelgium.be/
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Als je in totaal 24 punten behaalt op 30, heb je de BADGE THEORIE in je bezit. Proficiat! 

   5: BADGE ON THE COURSE 

Je speelt holes 1 t.e.m. 9  met een initiator of een door de club aangesteld lid vanaf de oranje tee en je krijgt drie 

strokes per hole. 

Kostprijs : 5€ (af te rekenen met de initiator of de Captain) 

Data voor de proeven: zie kalender op I-golf 

 

Als je in totaal 18 punten behaalt, ben je geslaagd voor deze praktijktest en heb je ook de BADGE ON THE 

COURSE in je bezit. Proficiat!. 

 

                  

 

   6: BADGE 36 : WHS HANDICAP 54 ➔ 36 

 

 

De speler die slaagt voor zowel de theorie proef én de praktijkproef krijgt de WHS-handicap = 54 en mag vanaf 

dan deelnemen aan alle wedstrijden georganiseerd door de club op de baan van GCN die opengesteld worden 

voor alle spelers tot en met Hcp = 54. Door deelname aan zogenaamde Qualifying Competitions (zie 

wedstrijdkalender) zal de initiële WHS-handicap = 54 van de speler dalen volgens de geldende voorschriften van 

de KBGF.  

Heb je Hcp 36 bereikt dan behaal je ook de 5e en laatste badge BADGE 36 ! PROFICIAT ! 
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7    REFERENTIETEKSTEN 

7.1     Referentietekst ETIQUETTE 

7.1.1 Voorbereiding 

Je hebt zeker bij: een PITCHVORK, een marker, tee’s, golfballen met een persoonlijk merkteken (in functie van 

identificatie). 

7.1.2 Op de afslagplaats 

ETIQUETTE: sta klaar om te spelen 

ETIQUETTE:  liefst géén oefenswings doen binnen de grenzen van de afslagplaats omwille van eventueel 

geslagen plaggen. 

ETIQUETTE: Speel je bal pas als de vorige spelers of anderen uit bereik zijn. 

ETIQUETTE: Roep onmiddellijk luid FORE als een bal in de richting van een persoon vliegt. 

ETIQUETTE: Je moet de holes spelen in numerieke volgorde. 

Meld vooraf met welke bal (type, nr) je speelt en eventueel hoe hij gemarkeerd is. 

Neem altijd een reservebal mee. 

Kijk mee naar de vlucht van de bal van de speler van wie jij de marker bent en indien mogelijk ook de vluchten 

van de ballen van de andere spelers. 

Als de bal dreigt buiten te gaan (out of bounds), zoek dan een referentiepunt (boom, struik, paal, …) om de bal 

snel terug te vinden. 

Eventueel een provisionele bal spelen, indien nodig. Wel duidelijk zeggen dat je een ‘PROVISIONELE’ bal gaat 

spelen. 

ETIQUETTE: Andere spelers niet storen of afleiden 

ETIQUETTE: Wacht tot de laatste speler terug is van de afslagplaats om te vertrekken naar de ligplaats van je bal. 

7.1.3 Door de baan 

ETIQUETTE: vlot speeltempo en aansluiten met de vorige groep. 

ETIQUETTE: zelf voorstellen om indien nodig een sneller spelende speler of groep door te laten, zeker wanneer er 

méér dan 1 hole tussen jou en de volgende flight is!!! 

ETIQUETTE: resultaten van de vorige hole verifiëren en invullen op de volgende afslagplaats. 

ETIQUETTE: Roep onmiddellijk luid FORE als een bal in de richting van een persoon vliegt. 

 Terwijl je naar jouw bal stapt reeds nadenken over hoe je de volgende slag gaat uitvoeren (club, speellijn). 

Zoek mee naar een bal van een flightgenoot (zoektijd <= 3 min.) 
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Kijk mee naar de vlucht van de bal van de speler van wie jij de marker bent en indien mogelijk ook de vluchten 

van de ballen van de andere spelers. 

Plaats je golfkar of golftas zo dicht mogelijk bij de uitgang of in de richting van de uitgang van de hole. 

Neem jouw bal op als je geen punten meer kan scoren. 

7.1.4 Op en rond de green 

ETIQUETTE: herstel jouw pitchmarks en eventueel die van anderen met een PITCHVORK. 

ETIQUETTE: stoor anderen niet, trappel niet onnodig rond op de green om beschadiging van de green te 

voorkomen. Ga best op de voorgreen (fringe, apron) staan en denk alvast na over je puttinglijn. 

Neem jouw bal op als je geen punten meer kan scoren. 

Altijd eerst je bal MARKEREN vooraleer je de bal opneemt. 

Laat je vlag bewaken of eventueel wegnemen. 

Zeg het aantal slagen luidop als jij je bal uit de hole neemt. 

Wanneer iedereen geput heeft, de vlag terugzetten en de green onmiddellijk verlaten. 

Wanneer men niet meer kan scoren, dan niet passief aan de kant blijven staan. Je kan bijvoorbeeld de bunker 

harken (als er geen bal in ligt) of je kan de vlag op vraag bewaken. 

7.1.5 In de bunker 

ETIQUETTE: Hark de bunker (in de algemene speelrichting van de hole) als je uit de bunker hebt gespeeld. Leg de 

hark ook in de speelrichting. 

Let op: aanraken van het zand in de bunker met handen of club is slechts in uitzonderlijke situaties toegestaan. 

7.1.6 In een strafgebied (geel water) of laterale strafgebied (rood water) 

ETIQUETTE: Geen ballen vissen uit een waterhindernis als er risico is op slow-play. 

ETIQUETTE: Palen die de waterhindernis markeren, mag je verwijderen bij hinder. Hang deze palen echter altijd 

terug aan de voorziene haak. 

7.1.7 Einde van de wedstrijd 

Na het spelen van de laatste hole onmiddellijk je scores nakijken samen met je marker. Onderteken jouw kaart als 
speler en de kaart van wie je marker was. Bezorg de kaarten zo vlug mogelijk aan de wedstrijdleiding. 
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7.1.8 Baanpermissie 

Je kan pas je baanpermissie om met begeleider (peter/meter) de baan op te gaan krijgen als je de vereiste proef 
hebt afgelegd en lid bent geworden van Golfclub Nuclea.  
De golfpro (of de door de club aangestelde vrijwilliger) geven het slagen voor deze badge door aan het 
secretariaat en aan de captain. 
Het secretariaat of de captain kennen de badge toe in Route 36. 
 
 

   7.2. Referentietekst BASISREGELS 

7.2.1  Vooraf 

Ben je op de hoogte van de LOKALE REGELS? 

Mag je de weide betreden (hole 5/14, 7/16, 8/17)? 

7.2.2  Op de afslagplaats (regel 6.2b) 

Tee je bal correct op. 

Wat doe je als je bal van de tee valt bij het innemen van je stand? 

7.2.3  Het algemene gebied 

Etiquette: Wat moet je roepen als een bal in de richting van een persoon vliegt? 

Hoe zit de speelvolgorde in elkaar (regel 6.4) 

Waarvoor dienen de witte, rode, gele en blauwe paaltjes? (regel 18.2, 17.1d en 16.1) 

Hoe moet je een bal correct droppen? (regel 14.3b en 14.3c) 

Hoe lang mag je maximum zoeken naar jouw bal? (regel 18.2a) 

Mag jij de ligging van je bal, je ruimte voor de voorgenomen stand of swing of je speellijn of de 

dropzone waar je gaat droppen of plaatsen verbeteren? (regel 8.1) 

Hoe ga je tewerk om jouw bal te identificeren? (regel 7.2 en 7.3). 

Hoe moet je handelen als jij jouw stilliggende bal beweegt zonder dat dit de bedoeling was? (regel 

9.4, 7.4 en 13.1d) 

Hoe moet je handelen als jouw bewegende bal botst tegen jezelf of jouw uitrusting? (regel 11.1) 

Hoe moet je de hinder van een ‘rhododendron, jonge beplantingen, …’ ontwijken? 
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7.2.4  Op de green (regel 13) 

Etiquette: Toon hoe je een pitchmark moet herstellen. 

Hoe ga je te werk als je op de green jouw bal wil opnemen / terugplaatsen? (regel 13.1b, 14.1 en 

14.2) 

Hoe ga je tewerk als je de vlag moet bewaken? (regel 13.2a) 

7.2.5  In de bunker (regel 12) 

Etiquette: Wat doe je altijd als je een bal uit de bunker hebt gespeeld? 

Mag je een los natuurlijk voorwerp (tak, blad, …) verwijderen uit de bunker als jouw bal in dezelfde 

bunker ligt? (regel  15.1a) 

 

7.2.6  In een geel of rood strafgebied (waterhindernis) 

Toon de drie mogelijkheden (indien mogelijk) als je bal bekend of praktisch zeker in een geel 

strafgebied ligt (regel 17.1d). 

Toon de vier mogelijkheden (indien mogelijk) als je bal bekend of praktisch zeker in een rood 

strafgebied ligt  (regel 17.1d). 

Mag je de gele of rode palen verwijderen bij hinder? (lokale regels en regel 15.2a) 

 

7.2.7  Einde van een wedstrijd 

Welke acties moet jij als speler of als marker ZO SNEL MOGELIJK ondernemen met de betrokken 

scorekaarten als je alle holes hebt gespeeld? (regel 3.3b voor stroke play en 3.2d voor match play) 
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Bijlage 

0 NIEUWE LEDEN MET ENIGE VORM VAN GOLFOPLEIDING OF GOLFERVARING 

0.1 Met WHS-handicap ≤ 36 

Voor nieuwe leden die een WHS handicap hebben ≤ 36 en die hun handicap kunnen staven aan de hand 

van een federatiekaart neemt Golf Club Nuclea automatisch hun meest recente exact handicap over. Zij die 

hun handicap niet kunnen staven moeten binnen Route 36, de Badge ‘Theorie’ en de Badge ‘On the course’ 

met succes afleggen en krijgen dan handicap 54 toegewezen. 

0.2 Met WHS handicap groter dan 36 en kleiner dan of gelijk aan 54 

0.2.1 Nieuwe leden met 36 < WHS handicap ≤ 54, die hun handicap kunnen staven 

Voor nieuwe leden die een WHS handicap hebben die groter is dan 36 en kleiner of gelijk aan 54 en die hun 

handicap kunnen staven aan de hand van een federatiekaart neemt Golf Club Nuclea automatisch hun 

meest recente exact handicap over. 

0.2.2 Nieuwe leden die aangeven een handicap te hebben  36 < WHS handicap ≤ 54, maar die hun handicap 

niet kunnen staven 

Nieuwe leden die aangeven een  WHS handicap te hebben die groter is dan 36 en kleiner of gelijk aan 54 

maar die hun handicap niet kunnen  staven, mogen pas deelnemen aan de wedstrijden georganiseerd door 

GCN nadat ze binnen Route 36, de Badge ‘Theorie’ en de Badge ‘On the course’ met succes hebben 

afgelegd en krijgen dan handicap 54 toegewezen. 

1 FINANCIEEL 

1.1 Start to golf – startdag : gratis 

1.2 Start to golf – startpakket : € 225 (inclusief federatiekaart) 

1.3 Lessen bij de Pro : zie map Pro in het  clubhuis 

1.4 Lidmaatschap Driving Range – Golfclub Nuclea :  

zie tarieven http://www.nuclea.be/nl/Organisatie/Lidgeld 

Driving range : max €155 (inclusief stagiairekaart) 

Golfclub : max € 700 (inclusief federatiekaart) 

Vraag even aan het secretariaat indien je denkt in aanmerking te komen voor het tarief van groep 1 of 

groep 2 ➔ secretariaat@golfclubnuclea.be 

Na het invullen van de aanvraagdocumenten en het bezorgen van een pasfoto zal je van het Nuclea 

secretariaat een betalingsuitnodiging ontvangen. 

  

http://www.nuclea.be/nl/Organisatie/Lidgeld
mailto:secretariaat@golfclubnuclea.be
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1.5 Herfstlidmaatschap Golfclub Nuclea (mogelijk vanaf 1 september ) : 

Voor zij die pas vanaf september lid worden is er een speciaal herfsttarief op voorwaarde dat je ook ineens 

het lidgeld van het komende jaar al stort. 

Tussen 1/9 en 31/12 : 

Lidgeld jaar X : € 254 +€ 50 = € 304  (inclusief federatiekaart )  

Lidgeld jaar X+1 : max € 700  

 

Na het invullen van de aanvraagdocumenten en het bezorgen van een pasfoto zal je van het Nuclea 

secretariaat een betalingsuitnodiging ontvangen voor jaar X en van het secretariaat van de golfclub voor 

jaar X+1. 

 


