
                                                 

COURSE MANAGEMENT                                Handicaps 39 – 36.5 

Beste golfer, 

De golfsport heeft enorm aan populariteit gewonnen en dus mogen we meer en meer spelers 

verwelkomen. We dienen er dus ook op te letten dat beginnende golfers een degelijke kennis 

hebben van regels en etiquette. Het in praktijk brengen van deze basisprincipes is essentieel zodat er 

kan gespeeld worden op een niveau kenmerkend voor onze club en die algemeen gerespecteerd 

wordt door de gastclubs. 

Om alles in goede banen te leiden heeft het AGS Sportcomité beslist dat een speler, die op het punt 

staat zijn handicap 36 te behalen op de compact holes, eerst een praktische introductie moet 

doorlopen alvorens hij/zij effectief op een volwaardige golfcourse aan een wedstrijd kan deelnemen. 

Deze First Course Management (FCM) zal elke kandidaat, indien geslaagd, éénmaal moeten 

doorlopen in aanwezigheid van iemand van het Sportcomité.  

Het FCM zal worden afgelegd op de compact holes van AGS en staat open voor alle spelers met een 

hcp van 36,5 tot 39. 

Tijdens deze introductie zullen aan de speler/speelster bepaalde situaties worden voorgelegd waar 

hij/zij, in functie van zijn/haar kennis van de regels, de correcte invulling of mogelijkheden zal 

moeten aantonen. 

Ben je geslaagd dan zetten we je hcp op 36 en kan het grote golfavontuur beginnen. 

Uiteraard gebeurt dit alles zonder stress en met de hulp van ervaren golfers. Het doel is immers, 

zowel voor je zelf als voor je flight, om het golfplezier voorop te stellen. 

Praktisch  

- Deze introductie sessies worden tweemaal per maand, op zaterdag en zondag, 

georganiseerd telkens om 08.30 en zijn gratis. 

- Bereid je voor ! Raadpleeg onze praktische gids met spelsituaties 

- Inschrijven kan via I-Golf. 

- Het is niet de bedoeling dat de speler een volledig rondje speelt maar kan aantonen dat 

hij/zij de verschillende situaties kan inschatten en de regelgeving  kan toepassen. 

- Eén sessie neemt ongeveer 1 uur in beslag.  

 

Van harte succes gewenst! 

Captain AGS / maart 2022. 

https://www.ags.be/content/uploads/2022/04/FCM-praktische-gids-spelsituaties.pdf

