
 

Alles wat je moet weten na afloop van je groepsles 

Beste deelnemer aan de groepsles.  “Time flies when you’re having fun”. De 5 weken zijn wellicht 

voorbijgevlogen.  Wij hopen dat jullie de groepsles een leuke ervaring vonden en jullie hebben 

kunnen proeven van de golfsport.   Vond je het leuk en wil je nog terugkomen ?  Dat is geen enkel 

probleem.  Om te oefenen op de mat of putting green of om les te nemen hoef je niet meteen toe 

te treden tot de club als lid.  Het materiaal dat je gebruikt hebt, kan je blijven gebruiken en ballen 

kan je nemen aan de ballenautomaat met jetons.  De ballenkaart die je hebt gekregen was een 

lidkaart en vorderen we op dit moment terug.  De credits die er nog op staan krijg je in de vorm van 

jetons. Op deze manier kan je nog een tijdje verder komen oefenen en les nemen.  Wil je meer en 

verder gaan golfen op het terrein ?  Dan begeleiden we je stap voor stap in je golfcarrière, dat is onze 

specialiteit als golfschool !  

Je golfcarrière 

Wat zijn de volgende stappen in golf ?  Om toegang te verkrijgen tot het terrein dien je 2 proeven af 

te leggen.  Voorheen gekend als het GVB (Golfvaardigheidsbewijs) nu eerder gekend als de route 36.  

De  proeven omvatten een kennistest over de regels en een practische proef op het terrein. 

Kennistest over de regels.  

Via de app Golf Vlaanderen of via de desktopversie kan je via het menu “barometer” je kennistest 

afleggen. Dit zijn korte vragenlijsten over de regels.  Je hebt van ons een gratis regelboekje 

ontvangen, dat mag je gebruiken op het terrein of voor het oplossen van de vragen over de regels.  

Vroeger diende je een schriftelijk examen af te leggen, waar je 24/30 punten moest behalen.  Dat ligt 

gelukkig achter ons.  Het principe blijft echter wel hetzelfde: je moet 3 sessies hebben gedaan, waar 

je een score behaalt van 8/10 of meer.  Je kan deze  oefensessies doen wanneer het jou past. Als je 3 

geslaagde sessie hebt gedaan, dan kan je die laten registreren in ons secretariaat, dan heb je een 

eerste belangrijke stap gezet, dan krijg je baanpermissie (HCP 46).   

Baanpermisse (HCP 46) 

Met baanpermissie kan je een starttijd reserveren en een rondje spelen op het parcours ter 

voorbereiding op je volgende stap, het behalen van je GVB of HCP 45. Je kan dan alleen op het 

parcours.  We adviseren om samen te spelen met andere spelers, zij zullen je met veel plezier verder 

helpen tijdens je ronde met vragen over regels, onze clubwerking, wedstrijdjes, maar niet over je 

techniek of golfswing. (Dat vraag je aan je pro).  

Vanaf dit moment wordt elke golfronde meetbaar.  Dat wil zeggen dat je op je eigen niveau kan 

samenspelen met anderen die een andere puntentelling hebben op basis van hun handicap.  

Je zal merken dat golf hierdoor heel wat voordelen biedt.  Je kan met om het even wie samen spelen, 

over alle generaties heen, onafhankelijk van de golfervaring van je medespelers.  Je kan alleen 

spelen, per 2, per 3 of per 4.  

Practische proef op het terrein 

Voor de practische proef dien je 10 punten te behalen op een traject van maximum 9 holes.  



Hoe behaal je punten ? Je krijgt per hole 1 stroke.  Vermits alle holes PAR 3  zijn, kunnen we voor elke 

hole dezelfde puntentelling aanhouden.  

Voor 3 slagen krijg je 3 punten 

Voor 4 slagen krijg je 2 punten  

Voor 5 slagen krijg je 1 punt 

Voor 6 slagen krijg je geen punten meer 

Voor 2 slagen krijg je 4 punten  

Voor 1 slag, een hole in one, krijg je 5 punten.  

 

Je mag hiervoor maximum 9 holes spelen  om een totaal van 10 punten te behalen.  

Je kan na het behalen van je baanpermissie zoveel rondjes (van 6 holes) lopen als je wil.   

Als je dus 6  à 7 punten per ronde van 6 holes kan lopen, weet je dat je stilaan klaar bent voor het 

afleggen van je practische proef.  Ben je er klaar voor ?  

 

Concreet boek je een uur les bij je pro.  Je pro zal dan je practische proef afleggen.  

Als je je pro zelf boekt, via i-golf, dien je ook nog een starttijd te reserveren op het terrein.  Als je 

deze practische proef via ons secretariaat boekt, zeg dan meteen dat je de practische proef (GVB) op 

het terrein wil afleggen, dan zal ons secretariaat meteen ook je starttijd reserveren.  

Ben je geslaagd voor deze proef, dan behaal je je handicap 45. (GVB)  

 

Voorbeelden van de regelvragen. 



Handicap 45  

Als je geslaagd bent voor je practische proef, heb je je handicap 45 behaald.  Proficiat !  

In de golfsport kan je een handicapwijziging bekomen door deel te nemen aan wedstrijdjes.  Het 

wedstrijdelement schrikt sommige startende golfers een beetje af, maar dat is niet nodig.  Een 

golfwedstrijd is niet meer dan een georganiseerde golfronde.  Je schrijft je in via de startlijst voor 

een wedstrijd en je wordt ingedeeld in partijen van 4 spelers.  Bij het opmaken van de startlijst 

houden we rekening met de samenstelling van de groep spelers (flight).  Deze wedstrijd is in de 

eerste plaats toegankelijk voor spelers met een handicap 45 tot en met 37. Exclusief voorbehouden 

voor de starters.  Deze wedstrijden worden begeleid door een wedstrijdbegeleider, die ter 

beschikking staat voor regelvragen en toezicht houdt op het wedstrijdverloop.  

De wedstrijdbegeleider zal bij de prijsuitreiking toelichting geven over het verloop van de wedstrijd, 

b.v. bijkomende verduidelijking van de toepassing van een golfregel.  

De wedstrijd wordt gespeeld over 2 ronden, je speelt 12 holes.  

De wedstrijden worden op vaste momenten georganiseerd: 

Op vrijdagavond om 18 uur  

Op zaterdag- en zondagochtend om 10 uur.  

Tijdens de wintermaanden zijn er geen wedstrijden op vrijdagavond.  De weekendwedstrijden 

starten dan om 11 uur (winteruur)  

Daarnaast zijn er nog bijkomende wedstrijden die worden georganiseerd door de diverse 

spelersgroepen, b.v. jeugdwedstrijden, young golfers wedstrijden, dames wedstrijden, senioren 

wedstrijden, gesponsorde wedstrijden.  

Je kan je handicap verbeteren tijdens deze wedstrijden.  In de categorie 45-37, spreken we van een 

clubhandicap.  Je kan deze per wedstrijd verbeteren met een maximum van 3 punten.  Je kan niet 

terug stijgen in clubhandicap.  Zo kan je wedstrijden spelen totdat je je handicap 36 hebt bereikt.  

Deze starterswedstrijden zijn de ideale voorbereiding naar de grote banen.  

 

Handicap 36 

 

Je handicap 36 is de toegangspoort tot grote golfbanen.  We spreken dan van een EGA handicap of 

een WHS handicap, die wereldwijd wordt afgestemd op dezelfde standaard.  

Dat betekent dat je handicapwijziging in beide richtingen kan: stijgen of dalen.  Het basisprincipe is: 

speel je goed dan daalt je handicap, speel je slecht dan stijgt je handicap.  Dit principe is uitgewerkt 

in de WHS-handicap berekening.  Deze berekening van je handicap is het gemiddelde van je 8 beste 

resultaten van je laatste 20 golfrondes.   

Dit dien je gelukkig niet zelf bij te houden. Als je een wedstrijd speelt, wordt na het indienen van je 

scorekaart alles automatisch berekend.  Wij voeren je scorekaart in de federale database in en je 

handicaphistoriek wordt automatisch aangepast en kan je raadplegen in de app van Golf Vlaanderen.  

 

Je kan je handicap van 36 of lager niet wijzigen op onze compact holes.   

 

Hiervoor organiseren we +/- 3 keer per week een wedstrijd op een grote baan.  Dit kunnen 9 holes 

zijn of 18 holes.  We organiseren wedstrijden in het weekend en tijdens de week.  

 

Vele starters zijn reeds doorgestroomd naar hun handicap 36 en nemen deel aan de wedstrijden die  

door AGS worden georganiseerd op de grote banen.  

 



Een formule die succesvol is, zo heb je voor een laagdrempelig lidmaatschap, een bijzonder groot en 

gevarieerd aanbod om op diverse golfbanen te spelen. Elke keer iets anders, dat vinden vele AGS-

leden heel boeiend.  

Een bijkomend voordeel is dat we deze kalender lang op voorhand samenstellen en kunnen boeken 

aan groepstarieven.  Zo kunnen we de greenfee voor onze leden laag houden.  Het is ook aangenaam 

om de andere clubleden terug te ontmoeten tijdens deze golfuitstappen op verplaatsing.  

 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap is vereist om te kunnen aansluiten bij de federatie, die de handicaps beheert.  

Concreet betekent dit, als je ambitie hebt om op het terrein te spelen, dan stroom je door naar het 

lidmaatschap.  

Een lidmaatschap op een golfclub hangt vaak samen met de grootte van de infrastructuur. Logisch, 

die grote oppervlakten vragen veel onderhoud en het is niet evident in België om deze oppervlakten 

in te passen in de ruimtelijke ordening.  Als je al eens geïnformeerd hebt naar lidmaatschappen op 

golfclubs in het algemeen kom je al gauw op een gemiddelde van +/- 100 € per hole.  

Bv. Voor een 18- holes baan betaal je een gemiddelde instapvergoeding van 1.000 € en een jaarlijks 

lidmaatschap van 1.800 €.  Voor een 9-holes baan, bedraagt dit gemiddeld : een instapvergoeding 

van 500 € en een jaarlijks lidmaatschap van 900 €. 

Bij AGS is een van onze belangrijkste doelstellingen de golfsport toegankelijk maken.  

Wij hebben ook een behoorlijke infrastructuur, doch vragen we geen instapvergoeding.  

 

Onze lidmaatschappen lopen telkens tot 31/01.  

Hierdoor betalen leden die instappen op 1 februari, evenveel als iemand die aansluit in juni.  Het 

lidmaatschap loopt telkens af op 31/01.  We bieden telkens de mogelijkheid om aan te sluiten in het 

lopend jaar of meteen aan te sluiten voor het restjaar + het volgende jaar.  Door onze 

lidmaatschappen op deze manier te benaderen, kunnen we alles organiseren zonder een 

instapvergoeding aan te rekenen.  We hebben lidmaatschappen op basis van 4 leeftijdscategorieën: 

 

1. Junioren  tot 18 jaar, genieten het voordeel dat de lessen van maart tot oktober zijn 

inbegrepen (met uitzondering van de schoolvakanties)  

2. Studententarief: voor jongeren tussen 19 jaar en 25 jaar (je hoeft hiervoor geen student te 

zijn)  

3. Young Golfer: voor spelers tussen 26 jaar en 37 jaar 

4. Volwassenen: Voor spelers vanaf 38 jaar  

 

Jullie hebben als bijlage een voorstel gekregen met tarieven na afloop van jullie groepsles.  

Dit voorstel lees je als volgt: 

De kolommen zijn de leeftijdscategorieën.  

Op de eerste rij zie je het tarief voor een kandidaat lid voor het restjaar tot 31/01.  

Op de tweede rij zie je het tarief voor een kandidaat lid voor het restjaar + het volgende jaar tot 

31/01. 

Op de derde en vierde rijen zie je het voorstel dat van toepassing is na de groepsles, respectievelijk 

voor het restjaar of het restjaar + het volgende jaar.   

Indien je lid wordt voor het restjaar, dan krijg je nog 25 extra credits op de ballenkaart.  Wordt je lid 

voor het restjaar + het volgende jaar, dan krijg je nog 40 extra credits op de ballenkaart. (de waarde 

bedraagt 50 euro) .  

Bij dit lidgeld dien je jaarlijks een federatiebijdrage bij te rekenen van 60 euro. (vanaf 1 oktober 

betaal je 30 € voor het restjaar).  Dankzij je federatiebijdrage ben je verzekerd, wordt je handicap 



beheerd in de federale database en heb je toegang tot de golfAPP, die steeds verder ontwikkeld 

wordt .  

 

Nog geen lid worden en nog oefenen op AGS en les nemen 

Dat kan ook.  Je hebt dan geen ballenkaart en koopt jetons voor ballen. Je zal hiervoor een duurder 

tarief betalen (de entreefee is hierin inbegrepen).  Het materiaal staat nog steeds gratis ter 

beschikking.  Je kan ook les nemen als niet-lid, je betaalt je les rechtstreeks aan de pro.  

 

Wanneer je het terrein op wil, dan dien je wel lid te worden.  

TARIEVEN BALLEN 
     

LEDEN 
AGS    NIET LEDEN 
     incl. inkom 

BEDRAG CREDITS   BEDRAG JETONS 

5 € 3  5 € 1 

10 € 7  10 € 3 

20 € 15  20 € 6 

50 € 40  50 € 15 
 

 

Materiaal  

Je kan het oefenmateriaal blijven gebruiken.   

Wanneer je baanpermissie hebt ga je al gauw uitkijken naar eigen materiaal.  We hebben 

interessante startersets.  

Halve set:  ijzers: 5,7,9,P,S + putter + hybride en kleine draagtas prijs 200 € 

Full set:  ijzers: 5,6,7,8,9,P,S + putter + hybride + Driver + FW wood en golftas prijs 370 € 

Bij een full set heb je de keuze tussen een Draagtas met riemen of een Trolley bag met 14 aparte 

vakken en meer opbergruimte.  

Je hebt als lid nog 10 procent korting op deze prijzen 

We geven ook nog ledenkorting op: schoenen, golftassen, golfmateriaal en trolleys.   

(niet geldig op kleine artikels zoals petten, potloden, handschoenen,…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HALVE SET MET KLEINE DRAAGTAS 200 € 

 
 

VOLLEDIGE SET MET GROTE DRAAGTAS (7 vakken) 370 € 

  

 
 

 

 

 

 



VOLLEDIGE SET MET TROLLEYTAS (14 vakken) 370 € 

 

  
 
 

Waarom zou je lid worden bij Antwerp Golf School  

We beschikken over de ideale infrastructuur om te leren golfen en te oefenen.  Onze 3 lesgevers, 

Adrian, Alain en David zijn gecertificeerde PGA A trainers.  We voorzien begeleiding voor onze 

starters die in “prime -time” toegang krijgen tot ons terrein. We hebben een gevarieerd aanbod in 

wedstrijden en activiteiten.  Onze leden herinneren zich vaak zelf hoe ze gestart zijn op AGS en dat 

voel je direct in de integratie op het terrein.  

En bovenal, we zijn trots op ons team van medewerkers, leden en vrijwilligers en we verwelkomen je 

graag als nieuwkomer in de fantastische golfsport en als nieuw  lid op onze club.  

 

Meer informatie nodig?  

Onze medewerkers helpen je graag verder via ons secretariaat. Op onze website vind je onze 

openingsuren. Telefoneren kan naar 03/887.01.70 of mailen naar info@ags.be 

Check ook onze website en onze sociale mediakanalen voor de laatste nieuwtjes: 

Facebook: Antwerp Golf School  

Instagram: antwerpgolfschool 

Twitter: @AGolfSchool 

Linked In: Antwerp Golf School 

http://www.ags.be/
mailto:info@ags.be
https://www.facebook.com/AntwerpGolfSchool

