
 

Regelgeving rond de toegang tot de banen 
 

Leden: 

Handicap 

• Handicap gelijk of lager dan 24,4:  Toegang tot alle banen, zonder enige beperking en deelname 

aan de wedstrijden van 1ste of 2e categorie 

• Handicap tussen 24,5 en 36,4: Toegang tot alle banen tijdens weekdagen, met aandacht voor 

wedstrijdreglementen. Tijdens weekeinde en op feestdagen toegang tot Tom Simpson Course 

vanaf 14 uur. Deelname aan wedstrijden van 3e categorie op Dormy House Course. Spelers die 

bij de inschrijving aan een wedstrijd een hcp hebben hoger dan 24,4,  maar ooit mochten 

deelnemen aan wedstrijden in 2e categorie hebben keuze van inschrijving in 2e of 3e categorie. 

Voor deze spelers zal een wedstrijd in 2e categorie enkel op hcp 24,4 kunnen. 

• Zonder handicap (> 45): Alvorens zijn theoretisch en praktisch Golfvaardigheidsattest bekomen 

te hebben, heeft een golfer toegang tot de baan, enkel in het bijzijn van zijn pro. Na het 

bekomen van het GVA krijgt hij een hcp van 45 en heeft hij uitsluitend toegang tot de Dormy 

House Course. 

Tee 

Tijdens wedstrijden: In de 3 categoriën heeft elke golfer de keuze zijn afslagtee, (dezelfde voor de 

hele wedstrijd) met een verschil van maximaal één tee t.o.v. zijn categorie, met aanpassing van het 

aantal strokes conform de tabellen. Voor wedstrijden in dubbel (behalve 4BBB) zal iedereen front tee 

spelen. 

Voor EDS scores kiest elke speler vrij van welke tee hij afslaat, uiteraard met aanpassing van de 

strokes volgens de tabellen. 

Voor zij die het wensen kan de “96” regel toegespast worden. Dwz indien vanaf een bereikte leeftijd 

van 75 jaar de som van de leeftijd en de hcp hoger is dan 96 mogen zij één tee naar voor, met 

behoud van de strokes. 

Tijdens wedstrijden moet de keuze gemaakt worden bij inschrijving via i-Golf. 

Green Fees Bezoekers en genodigden: 

Elke speler moet in het bezit zijn van een actieve federatiekaart  en de baan spelen  
volgens zijn handicap: < 24,4 of minder toegang tot Tom Simpson Course en  

 > 24,5 of meer Dormy House Course. 

Een uitgenodigde speler kan, tenzij uitzonderlijke omstandigheden, slechts 3 x per jaar uitgenodigd 

worden (voucher of genodigden tarief). Hij moet 1 dag op voorhand ingeschreven zijn door het 

secretariaat en de green fee in de proshop regelen of op het secretariaat bij sluiting van de shop. 

Spelers met een federatiekaart van het type C kunnen niet van het genodigdentarief genieten en 

betalen het standaard tarief. Het lid stelt zich borg voor zijn genodigden. 

Elke speler die alle voorwaarden niet vervult kan zich de toegang tot de baan geweigerd zien. 


