
 

 

 

  

HOE HET GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) VERWERVEN ? 

Er dienen met succes drie proeven afgelegd te worden:  

THEORETISCH EXAMEN  

Onder toezicht van een examinator wordt een multiple choice examen afgenomen over de golfregels 

en etiquette. Van de 30 gestelde vragen dienen er 24 juist beantwoord te worden. Het boekje van de 

golfregels mag tijdens deze proef, met een tijdsduur van één uur, gebruikt worden. De proef wordt 

afgelegd in het clubhuis. Op de site van de Belgische Golffederatie 

http://www.golfbelgium.be/hcprules.html) kan je oefenen voor dit theoretische examen. 

TECHNISCHE PROEF  

Om te kunnen slagen in de derde, praktische proef op het AGS compact-parcours moet de kandidaat 

in staat zijn golfballen over een redelijke afstand te slaan en moet hij eveneens de chip-and-putt 

techniek beheersen. Vandaar de tweede, technische proef, die uit twee delen bestaat. Eerst dient de 

kandidaat vanop de mat, met en zonder tee, een tiental afslagen vrijwel recht te slaan over een afstand 

van ongeveer 100 meter voor de dames en 120 meter voor de heren. Verder moeten van buiten de 

putting green vijf ballen vanop een afstand van ongeveer 15 meter, vertrekkend met een chipslag, 

uitgeholed worden met in totaal maximum 15 slagen. Deze proef heeft plaats op de AGS-driving range 

en de oefengreen, en wordt afgenomen door een pro of een lid van het Sportcomité.  

PRAKTISCHE PROEF OP AGS COMPACT-PARCOURS  

De kandidaat kan deze ultieme proef afleggen mits geslaagd te zijn in de voorgaande proeven. Na een 

inleiding met één van de pro’s, kan de kandidaat vrij oefenen op de compact holes, ter voorbereiding 

van deze laatste proef, en om meer vertrouwd te geraken met het terrein. De proef zelf gebeurt samen 

met één van de pro’s of met een lid van het Sportcomité; de examinator zal de score noteren en er 

eveneens op letten dat de kandidaat de etiquette- en golfregels respecteert. Er dienen 9 holes 

gespeeld te worden: de 6 van het parcours en nog eens de eerste drie. De kandidaat krijgt 9 strokes 

(één per hole) en dient in totaal minstens 10 Stableford punten te scoren.  

Indien geslaagd in de GVB-proeven verwerft men, benevens het GVB een zogenaamde “clubhandicap” 

van 45 


