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De BGA heeft tot doel alle beginnende golfers op een zeer voordelige manier zo goed mogelijk te
begeleiden in de aanvangsperiode van hun golfcarrière. Dit gebeurt voor elke deelnemer op een
aangepaste manier, eigen aan de persoonlijke noden en behoeften. Uiteraard hebben aanleg en
talent hierop een grote invloed, maar we streven uiteindelijk met z’n allen om iedereen te laten
genieten van de gezelligheid, het competitieve en het sociale karakter van deze geweldige sport.
In de Brabantse Golf Academie, krijgt de kandidaat golfer van de golfpro’s individuele en
groepslessen volgens een bepaald schema.
Het doel van de BGA is de kandidaat golfer zo vlug mogelijk in staat te stellen om op de officiële
golfbaan te spelen en/of zich te vervolmaken in de golfsport.
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HET GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB)
Vooraleer je wil golfen op een echte golfbaan heb je een golfvaardigheidsbewijs (GVB) nodig. Dat kan je halen
na het afleggen van een theoretisch (golf- en etiquetteregels) alsook een praktisch examen. Tot slot bepaalt
een ultieme baantest of je een eerste golfhandicap (hcp.) krijgt.

De Brabantse Golf Academie kan jou daar het best mee helpen!

Om te beginnen word je ingelicht over het totale verloop van golflessen, examens en spelwijzen, ontvang je
een regelboekje van de R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St.-Andrews), krijg je inlichtingen over de
golfetiquette en dito regels en word je tenslotte helemaal begeleid tot aan een volwaardige golfhandicap.
Eens je een baantoelating hebt, krijg je automatisch een eerste clubhandicap van 53 toegewezen. Het laat je
toe deel te nemen aan wedstrijden van de Brabantse Golf en hiervoor gebruik te maken van het elektronische
inschrijfsysteem “i-golf” (zie home page van onze website, linksboven). De Brabantse Golf Academie
organiseert over het hele jaar wedstrijden voor beginnende golfers over 9 holes. Vanaf hcp. 36 begint het
grote werk over 18 holes. Met deze handicap kan je dan op bijna alle banen in België en in het buitenland
golfen.

Hoe kan je het GVB behalen?
De Brabantse Golf Academie biedt heel wat pakketten aan om je voor te bereiden op het GVB.
Hierna geven wij graag toelichtingen per trainingsmogelijkheid of per BGA-pakket.

Waar wordt in de BGA aan gewerkt?
Uiteraard worden alle basisslagen van het golfspel grondig doorgenomen en geoefend tijdens de golflessen
met de pro. Natuurlijk is extra oefening buiten deze lesuren een grote noodzaak om het golfspel onder de
knie te krijgen. De pro oefent met de kandidaat golfer alle slagen en bereidt hen voor op de praktische proef
en de baanproef. Er wordt uitgelegd wat die proeven inhouden en aan welke voorwaarden je moet voldoen
om te slagen.

Wat doet de Golf Academie om u te helpen?
De BGA organiseert regelmatig een regelsessie, een week later gevolgd door een gezamenlijke theoretische
proef. Data, uren en lijsten om je in te schrijven zijn terug te vinden op de website of op het secretariaat.
De BGA organiseert ook wedstrijden en activiteiten op de grote golfbaan. Bij deze wedstrijden zal een
begeleider meegaan bij elke groep golfschoolkandidaten. Zij geven je tips en antwoorden op de vele vragen.
Alle inschrijvingen van golfschoolwedstrijden gebeuren via i-golf, te vinden op de website.
Je wordt verzocht tijdig in te schrijven zodat we de nodige begeleiders kunnen contacteren.
Indien je bent ingeschreven voor een bepaalde activiteit en je kan niet aanwezig zijn, schrijf je dan zo vlug
mogelijk uit via i-golf of verwittig dan zo vlug mogelijk het clubsecretariaat. Daardoor laat je jouw
medespelers en begeleiders niet onnodig wachten. Een golfronde start altijd stipt op het aangegeven uur:
het is daarom aangewezen ten minste 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn aan de ingang van het
secretariaat.
De kalender is mogelijk onderhevig aan wijzigingen. Door slechte weersomstandigheden is het mogelijk dat
een tornooi wordt afgelast. In geval van twijfel is het raadzaam het secretariaat daags tevoren te contacteren.
De meeste berichtgeving is echter terug te vinden op de website: www.brabantsegolf.be
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Voordelig leren golfen …
De Brabantse Golf biedt startende golfers
uitzonderlijke voorwaarden aan:
1. buitengewone condities voor de
pakketten “Starter” en “Stagiair”

(lees ook “Starters- en “Stagiairpakket” verderop)

2. bespaar maar liefst 500 € lidgeld door
ook een tweede jaar in te schrijven in
de BGA
3. betaal enkel het normale lidgeld in het
derde jaar
4. bespaar om en bij de 500 € door lid te
blijven op de Brabantse Golf gedurende
de volgende 7 à 8 jaren
De Brabantse Golf, een toffe, gezellige en
familiale club waar je zeker moet bij zijn!
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Beginnende golfers betalen ...
In het
1ste jaar
2de jaar
3de jaar
4de jaar
⇓
¨¨¨

Als Starter
€590
€995
€1525
Lidgeld + €200
gedurende de
volgende 8 jaren.

Als Stagiair
€995
€995
€1525
Lidgeld + €200
gedurende de
volgende 7 jaren.

… en besparen :
⇒
⇒
⇒

Bijna €550 in het 2de jaar
Geen extra bijdrage in het 3de jaar
€400/€600 aan investeringsbijdrage

Een goedkope opleiding inclusief vele opties !
Bekijk aandachtig alle BGA-pakketten op de
volgende pagina’s en vergelijk.
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BGA - PAKKETTEN 2017
SMAAKMAKERPAKKET
INDIVIDUEEL of PER KOPPEL
3 golfclubs gratis ter beschikking gedurende 1 maand (na betalen van recupereerbare waarborg)
3 individuele golflessen van ½ uur
gratis oefenballen tijdens de lessen
1 maand gebruik maken driving range, putting en chipping green
2 ballenkaarten (400 oefenballen) voor individuele training na de golflessen
• toegang tot parking, clubhuis en kleedkamers v.d. leden
• je bepaalt zelf de dag en de maand waarin je wil starten
•
•
•
•
•

DOEL: eerst proeven of het golfen wel jouw ideale sport kan worden
OPMERKING
Het smaakmakerpakket leidt NIET tot het behalen van een GVB, maar kan wel beschouwd worden als
een doorstroom naar een starter- en/of stagiairpakket, waarbij het behalen van een GVB prioritair is.
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BGA-PAKKETTEN 2017
Individuele items
Starter
Individuele lessen van ½ u – eerste les: 1u
Groepslessen van 1 ½ u
1 u theorieles: golfregels en –etiquette
2 u theorieles: golfregels en –etiquette
½ set golfclubs + golftas
Gratis lesballen voor de driving range
5 gratis ballenkaarten (1000 oefenballen)
10 gratis ballenkaarten (2000 oefenballen)
6 maanden gebruik van oefenaccomodatie
12 maanden gebruik van oefenaccomodatie
1 ballenkaart kopen = 2 ballenkaarten krijgen
Voorbereiding op het behalen van een GVB
Starterspas voor 6 maanden
Starterspas voor 12 maanden
Federatiekaart

7
3
√
√*
√
√

Pakketten
Stagiair
Jaar 1
Jaar 2
10
7
4
3
√
√**
√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√

√

√
√

√
√

*Tweedehands ½ set golfclubs + golftas, mits betalen van een recupereerbare waarborg van
150 €. Dit geldt eveneens voor stagiairs tot en met 21 jaar. Deze clubs moeten steeds
ingeruild worden tot maximaal 1 maand na stopzetting van het starterspakket. De waarborg
vervalt 1 maand na einddatum van het academie lidmaatschap.
**Gratis nieuwe ½ set golfclubs + golftas aangeboden door de club bij het eerste
stagiairpakket, enkel vanaf 22 jaar. Niet in te ruilen tegen andere golfmaterialen/geld.
*** Extra ballenkaarten (+ 1 gratis) voor stagiaires worden enkel per stuk verkocht
Doel van het starterpakket: voorbereiding op het behalen van een GVB
Doel van het stagiairpakket: voorbereiding op het behalen van een GVB, vervolmaking en
overgang naar volwaardig golfen
Beide pakketten leiden normaliter tot het behalen van het nodige GVB. Of nu het GVB wordt
behaald of niet, de starter of stagiair mag altijd een tweede maal (met een max. van 2 jaren)
inschrijven voor een BGA-pakket, maar dan enkel voor een stagiairpakket.
Pakketten
Starter
Stagiair
Jaar 1
Jaar 2
4
6
4
Woensdagnamiddag

Junioren : vanaf 8 en ≤ 21 jaar

Individuele lessen van ½ u – eerste les: 1u
Groepslessen van 1 ½ u
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Tarieven 2017 (per leeftijdscategorie)
Leeftijdscategorieën

Tarief

Aantal
maanden

SMAAKMAKER
Alle leeftijden (min. vanaf 6 jaar)
Per koppel
(min. vanaf 6 jaar)

150 €
240 €

1

STARTER
> 35

590 €

vanaf 30 en ≤ 35

505 €

vanaf 25 en ≤ 29

425 €

vanaf 22 en ≤ 24

345 €

vanaf 16 en ≤ 21

265 €

vanaf 8 en ≤15

220 €

6

STAGIAIR
> 35

995 €

vanaf 30 en ≤ 35

885 €

vanaf 25 en ≤ 29

745 €

vanaf 22 en ≤ 24

625 €

vanaf 16 en ≤ 21
vanaf 8 en ≤15

375 €
270 €
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Federatiekaarten Stagiaires 2017
Categorieën

van 01/01 tot 31/12

van 01/10 tot 31/12

22,00 €*

22,00 €*

8,00 €

8,00 €

Volwassen stagiair
Junior stagiair (1995 of later)

*Een volwassen stagiair federatiekaart geldt slechts voor één jaar en kan ook slechts één keer worden
aangewend. Vanaf het tweede jaar krijgt iedereen een normale volwassen federatiekaart (52€), ook
al wordt een tweede jaar als stagiair in de BGA aangevat. Dit is verplicht vanwege de KBGF.
Heeft u nog vragen, contacteer dan zo snel mogelijk het secretariaat van de Brabantse Golf.
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Voordelen verbonden aan de BGA
Faciliteiten

Smaakmaker

Individuele lessen
3
Groepslessen
enkel per koppel
3
Individuele lessen 8 ≤ 21 jaar
3
Groepslessen 8 ≤ 21 jaar
Driving range
ja
Putting/Chipping green
ja
Oefenbunker
ja
Golfbaan week
ja 1
Golfbaan weekends
ja 1
Tornooien
neen
Uitnodiging Gasten
neen
Ledenfeesten
ja
Bridgeclub
ja 2
Bar & restaurant
ja
Toetreden Men
neen
Toetreden Ladies
neen
Toetreden Senioren
neen

Starter

Stagiair
Jaar 1

Jaar 2

7
3
4

10
7
4
3
6
4
woensdagnamiddag
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
1
1
ja
ja
ja 1
ja 1
ja 1
ja 1
BGA ³
BGA/BG ³ BGA/BG ³
neen
neen
ja
ja
ja
ja
2
2
ja
ja
ja 2
ja
ja
ja
4
neen
ja
ja 4
neen
ja 4
ja 4
neen
ja 4
ja 4

(1) In zoverre men beschikt over een golfvaardigheidsbewijs (GVB) of een tijdelijke
baantoelating, toegestaan door de pro/BGA en geregistreerd op het secretariaat.
(2) Mits het vervullen van de toetredingsvoorwaarden van de bridgeclub.
(3) BGA= BGA-tornooien, midweek 9 holes op woensdagavond en extra BG-tornooien.
(4) Mits het vervullen van de voorwaarden van de geleding – vanaf hcp 37.

Nuttige weetjes over …
Headpro: Dany Vanbegin

0477 43 94 72

dany@vanbegin.be

Pro: Yves Claes

0477 23 89 48

yves.claes@yahoo.com

Opvolging: Tania Van den Berghe

02 751 82 05

Kapitein BGA: Frank Verbeemen

0494 85 36 11 frank.verbeemen@telenet.be

Manager: Greta Vanzeebroeck

02 751 82 05
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BGA WEDSTRIJDKALENDER 2017
Wedstrijden voor de Brabantse Golf Academieleden

De kalender kan in de loop van het seizoen onderhevig zijn aan wijzigingen. Bij twijfel: raadpleeg de
website, i-golf of het secretariaat.

Spelers met handicap tussen 37 – 53 kunnen inschrijven voor elk wintertornooi georganiseerd door
de Brabantse Golf. Deze wekelijkse tornooien (op zaterdag) zijn steeds non-qualifying. Zij starten op
hole 10, tussen 09:00 – 10:00 en we spelen 9 holes van rode (dames) en gele tees (heren).

Voor spelers met handicap 37 - 53 organiseert de BGA in de winter 2016 - 2017 ook eigen tornooien
vanaf de oranje tees tussen 11:30 en 12:30.
Wanneer van de oranje tees op de zomergreens kan gespeeld worden, zijn deze tornooien qualifying
voor de spelers met een handicap tussen 39 - 53.
Dit betekent dat spelers hun GVB kunnen behalen en hun handicap kan dalen naar 37.
Spelen we op de wintergreens, dan worden deze tornooien non-qualifying voor iedereen.
De data voor deze BGA-tornooien zijn :
Zondag 20/11/2016
Zondag 18/12/2016
Zondag 22/01/2017
Zondag 19/02/2017
Zondag 19/03/2017
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Nota’s

____________________________________________________________________
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