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Beste golfer-in-spe, 
 
Hierbij vindt u een aantal praktische inlichtingen over het stappenplan om te evolueren van 
absolute beginner tot handicap 45. 
 
Wie zijn de beginnende golfers? 
 
Met beginnende golfers beogen we iedereen die start met golf (vanaf de formule 
Learn2Golf) tot en met het behalen van handicap 45.     
 
 
Algemene informatie? 
 

 
1. Voor de beginnersgroep is er een gestructureerde werking. 
2. Benoît Dellicour is de coördinator en beginnerscaptain benoit@dellicour.be 
3. Onder de Millenniumleden is er een poule van peters/buddy’s samengesteld die mee 

actief de beginners begeleiden op weg naar hcp 45. 
4. Er zijn groepsactiviteiten voor beginners: 

a. Elke eerste zaterdag van de maand om 10h30: groepstraining (deelname 5€ 
inclusief drankje achteraf) 

b. Elke tweede en derde zaterdag van de maand om 10h30: wedstrijd op de 
compact (deelname 5€ inclusief drankje achteraf) 

c. Op geregelde tijdstippen: theorieles en theorie examen in groep 
5. Er is een stappenplan om te evolueren van beginnende golfer naar hcp 45 (zie 

verder). 
 
 
 
 
 

Nieuw(s)

Beginnersgroep

Captain: Benoît Dellicour

Peters/buddy's

Bijkomende professional: Christiaan Peters

Beginnersactiviteiten:
Groepstraining

Wedstrijden compact course

Theorie groepsexamen

H ole Mtrs Par S I St roke s Points S troke s Points

1 75 3 8   

2 86 3 1   

3 99 3 2   

4 73 3 4   

5 86 3 6   

6 84 3 3   

7 90 3 7   

8 68 3 5   

9 69 3 9   

TOT 730 27   

Play er Mar ke r

Theorie examen in groep

Uitbreiding termijn L2G

HCP 54 naar 45 via scorecards

mailto:benoit@dellicour.be
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Stappenplan om snel te evolueren van beginner naar hcp 45 
 
Een stappenplan werd uitgewerkt om op een vlotte en aangename manier te evolueren van 
beginner naar hcp 45 en zelfs hcp 36.  Hcp 45 werd tot nog toe het 
‘golfvaardigheidsbewijsexamen’ of GVB genoemd, maar dit ‘examen’ wordt vanaf nu 
vervangen door een stappenplan.  Afhankelijk van uw niveau, capaciteit en tijdsbesteding 
kunnen de stappen heel snel of eerder langzaam doorlopen worden.  De afzonderlijke 
stappen kunnen in andere volgorde of overlappend genomen worden.  Aan elke stap is het 
behalen van een badge verbonden.   
 

 
 
 
Hierna worden de verschillende stappen in detail uitgelegd. 
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Stap 1: welkom 

 
Millennium Golf 
De eerste stap die u moet nemen wanneer u wil leren golfen is het kiezen van een 
golfinfrastructuur (golfclub) waar u zal starten.  U hebt reeds gekozen voor Millennium Golf, 
wat een uitstekende keuze is!  Millennium beschikt over zowat de beste oefenfaciliteiten om 
te leren golfen.  Er is een ruime driving range, een putting en chipping green, een unieke par 
3 course, ideaal voor beginnende golfers en u kan op Millennium doorgroeien naar echt 
topgolfen op de Championship course van 18 holes.  Op Millennium zijn er verschillende 
startpakketten, gaande van een snuffelpakket van één maand: de Millennium Golf 
Experience, of een Learn2Golf van drie maanden en het is ook mogelijk om een eigen pakket 
op maat samen te stellen wanneer u Academy member bent.  Aangezien de oefenballen op 
Millennium gratis zijn kan u onbeperkt oefenen op de driving range. 
 
Wanneer u start op Millennium Golf ontvangt u een groene badge om aan uw golftas te 
hangen (rood=flex leden – blauw=is full member). 
 
Voor het volgen van golflessen zijn er 3 volwaardige golfpro’s op Millennium aanwezig: Kars 
Gresel, Sander Lemmens en Karl Van Tendeloo. 
 

 
 
Contactinformatie: 
Kars Gresel - 0491/13.52.17 - coachkars@gmail.com  
Sander Lemmens – 0031/6.31.24.72.16 - sandergolf@hotmail.com  
Karl Van Tendeloo – 0477/19.81.96 - karlvantendeloo@hotmail.com   

mailto:coachkars@gmail.com
mailto:sandergolf@hotmail.com
mailto:karlvantendeloo@hotmail.com
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Het onthaal van Millennium is 7/7 open voor alle informatie.   
 
Contactinformatie: 
Telefoon: +32/13 61 89 51 
Sara Wyndaele – onthaal & secretariaat – sara@millenniumgolf.be  
Carinne Doucet – onthaal & golfshop – secretariaat@millenniumgolf.be  
 
Daarnaast heeft Millennium een zeer dynamische clubwerking, met aparte activiteiten en 
wedstrijden voor diverse doelgroepen (juniors, men, ladies, senioren, beginners en starters).  
Hieronder vindt u een overzicht van alle verantwoordelijken op Millennium: 
 

 

SPORTIEVE WERKING 

Management: Piet Vandenbussche 

Voorzitter: Jaak Pieters 

Captain: Bart Celen 

Men’s Captain: Patrick Jonckers 

Ladies Captain: Thérèse Martin 

Senior Captain: Paul Willems 

Junior Captain: Heidi Maes 

Business Club: Eddy Evens 

Routers (45-36): Saskia Deboutte 

Starters (+45): Benoît Dellicour 

Rules: Davy Lievens, Saskia Deboutte en Danny Thaens. 

 

LEDENRAAD 

Voorzitter: Frieda Vandevoort  

Leden :  Davy Lievens - Michel Peeters - Heidi Maes  

- Jeannine Boons - Willem Steelant - Sigrid Winter 

  

mailto:sara@millenniumgolf.be
mailto:secretariaat@millenniumgolf.be
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Officiële registratie bij de KBGF en Golf Vlaanderen 
Wanneer u daadwerkelijk start met golf (vanaf minimaal Learn2Golf) wordt u officieel als 
golfspeler geregistreerd in de nationale database van de Koninklijke Belgische Golfederatie 
en Golf Vlaanderen.   
U krijgt dan een uniek federaal nummer dat gedurende uw ganse golfcarrière ongewijzigd 
zal blijven.  Als beginnende golfer wordt u een clubhandicap van 54 wordt toegewezen.  De 
beginners krijgen een starterspas van de club via een document op de club.  Hierop vindt u 
naast uw federaal nummer een paswoord wat u toegang heeft tot uw i-golf-account.   Later, 
wanneer u hcp 45 hebt behaald, zal uw starters pas uitgebreid moeten worden tot een 
federale kaart, waarmee u wereldwijd kan gaan golfen. 
De federale aansluiting houdt ook andere en noodzakelijke voordelen in, zoals een B.A. 
verzekering als golfspeler.  
 
i-golf account 
Met uw federaal nummer en paswoord kan u inloggen op uw i-golf-account.  Deze vindt u 
via www.i-golf.be of u kan de app van Golf Vlaanderen downloaden op uw smartphone. 
Op uw account vindt u uw persoonlijke gegevens, alle persoonlijke golfinformatie en 
historieken.  U kan er inschrijven voor golflessen, u kan er lessen bij de pro boeken, u kan er 
inschrijven voor wedstrijden en activiteiten.  U vindt er nieuws van de club en Golf 
Vlaanderen, enz.. kortom de app is een uiterst belangrijke tool voor u als golfspeler.   
De nieuwe activiteiten die we organiseren voor de beginners (groepstraining, wedstrijdjes en 
theorieexamens) zijn eveneens terug te vinden in de kalender.  De inschrijvingen voor deze 
activiteiten gebeuren dus via de i-golf-account.   
U kan nog meer uitleg vinden over de werking van de app op volgende website: 
https://golfapp.be   
 
 

 
 

http://www.i-golf.be/
https://golfapp.be/
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Stap 2: skills 

 
Wanneer u leert golfen is het essentieel om een aantal skills onder de knie te krijgen.  Het is 
zeer belangrijk om als golfer de juiste basistechnieken onder de knie te krijgen via 
professionele golflessen, dit biedt u de beste garantie op golfplezier in de toekomst. 
Het betreft de verschillende onderdelen: lange slagen, kort spel, putting, bunkers, enz. 
 
Hiervoor hebben we op Millennium onze 3 golfprofessionals.  U kan bij uw pro naar keuze de 
lessen volgen in het kader van een startpakket, maar u kan ook altijd op individuele basis 
lessen boeken.   De individuele lessen worden direct afgerekend na de golfles bij de golfpro. 
Deelnemers aan een startpakket zullen vanaf nu bij het afsluiten van het pakket het 
overeenkomstige aantal aan lesvouchers ontvangen. 
 
Elke eerste zaterdag van de maand organiseren we om 10h30 groepstrainingen voor de 
beginnersgroep, zeker niet te missen.   Boeken van lessen en inschrijven voor 
groepstrainingen gebeurt dus via uw i-golf-account.   
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Stap 3: Theorie 

 
Een belangrijk onderdeel om te leren golfen is kennis van de golfetiquette en de rules of 
golf. 
 
Golfetiquette 
Met "etiquette" worden de gedragsregels in golf bedoeld: respect voor de baan, de spelers 
en het golfspel staan hierbij centraal. Simpel gezegd omvat de etiquette een serie richtlijnen 
die ervoor zorgt dat andere spelers (en jijzelf) veilig, plezierig, vlot en eerlijk kunnen spelen. 
Etiquette is belangrijk om golf veilig en leuk te houden. Eigenlijk komen de etiquette-
voorschriften op het volgende neer: houd rekening met andere spelers en de baan en zorg 
dat er veilig gespeeld wordt zodat iedereen van golf en de baan kan genieten.  Het is ook van 
belang om snel en vlot te spelen en zodoende andere spelers niet onnodig op te houden.  
Het is dan niet verwonderlijk dat er bijzonder veel aandacht besteed wordt aan het 
onderdeel etiquette.  Golf is niet voor niks een echte Fairplay-sport. 
 
Rules of Golf 
Golfen is meer dan alleen ‘het slaan van een balletje naar een gaatje’.  Elk golfterrein is 
verschillend en er zijn altijd andere elementen en situaties op het golfterrein.  Daarom zijn er 
ook zeer veel golfregels.  Deze zijn samengevat in een spelerseditie, een boekje dat je gratis 
kan bekomen aan het onthaal.   Op Millennium worden er op geregelde tijdstippen 
theorielessen gegeven door een officiële scheidsrechter.  Deze worden ook aangekondigd 
via i-golf. 
 
Theorie-examen 
Doordat de theoriekennis onontbeerlijk is, is er een test aan verbonden.  Momenteel is dit 
een openboek-examen met multiple-choice vragen.  In de toekomst zal de KBGF de vragen 
vereenvoudigen tot de basiskennis maar dan wordt het examen gesloten boek.  De huidige 
vragen kunnen geoefend worden via de volgende website:  http://golfbelgium.info  
 
Theorie-examens kunnen na individuele afspraak met het onthaal vastgelegd worden 
(duurtijd 60-90 minuten).  Er worden ook geregeld groepsexamens ingelicht, waarbij ook 
toelichting zal gegeven worden bij de vragen en antwoorden.   
 

 
 
 

Route 36

http://golfbelgium.info/
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Stap 4: On the course 

 
Het is onze betrachting om beginnende golfers zo snel mogelijk op ‘het gras’ te krijgen.  Pas 
op het golfterrein ontdekt men het echte golfplezier, maar ook alle uitdagingen en 
moeilijkheden van het golfspelen.   
 
Millennium Golf heeft met de ‘compact’ par 3 baan de ideale mogelijkheid om snel op een 
parcours te golfen.  Dit kan van zodra de golfpro u groen licht geeft om individueel op de 
par-3 baan te spelen (baanpermissie) of u kan deelnemen aan de wedstrijden die we elke 
tweede en derde zaterdag van de maand om 10h30 gaan organiseren samen met de andere 
beginners. 
 
Equipment 
Van zodra u op het golfterrein komt dient u ook als een echte golfspeler uitgerust te zijn.    
Hiervoor is er een checkist: 

o De gepaste kledij: lees hiervoor het clubreglement op de website: 
http://www.millenniumgolf.be/wp-
content/uploads/2017/07/Kledingvoorschriften.pdf  

o Golfschoenen (meestal voorzien van noppen om uitglijden te vermijden)  
o Golfclubs in een draagtas of golftas 
o Ballen 
o Toebehoren: 

o Een pitchfork: om indeuken van de bal op de green te repareren! 
o Een balmarker 
o Tee’s  
o Regenkledij en paraplu 
o … 

Voor de meeste zaken kan u terecht in onze golfshop.  Voor advies kan u terecht bij de 
golfpro’s of aan het onthaal. 
 
Het is zeker niet noodzakelijk om van in het begin heel duur topmateriaal te kopen.  Er zijn 
verschillende beginnerssets of tweedehandssets die meer dan voldoende goed zijn om de 
eerste maanden en jaren te golfen.  Golfclubs gaan ook meerdere jaren mee.  Remember: ‘It 
is not the arrow, it is the indian’. 
 

 

http://www.millenniumgolf.be/wp-content/uploads/2017/07/Kledingvoorschriften.pdf
http://www.millenniumgolf.be/wp-content/uploads/2017/07/Kledingvoorschriften.pdf
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Stap 5: Op naar hcp 45 en 36 

 
Hoe word ik handicap 45 en later 36? 
Om in handicap te dalen van 54 naar 45 zal vanaf nu een handicapsysteem toegepast 
worden.  Op die manier wordt de beginner vertrouwd met de wedstrijdadministratie en kan 
er stapsgewijs geëvolueerd worden.  U kan beginnen zakken in hcp mits u de theorietest 
afgelegd hebt. 
 
Van zodra de beginner baanpermissie kreeg van de pro of deelneemt aan de 
beginnerswedstrijden op de compact vourse kan hij dalen in handicap.  Dit gebeurt door het 
spelen van rondes op de compact course met een begeleider of lid met een hcp 36 of lager. 
 
De speler vult bij het spelen een scorekaartje in, dat er als volgt uitziet: 

 
Het kaartje vermeldt de holenummer, de afstand van de hole, de par (op de compact course 
zijn alle holes par 3), de moeilijkheidsgraad van elke hole van 1 (moeilijkste) tot 9 
(makkelijkste hole) en de vakjes om de het aantal slagen en het aantal behaalde punten in te 
vullen.  Uw kaartje wordt ingevuld door de marker of medespeler die uw score bijhoudt.   
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Het systeem werkt als volgt: 
De handicap van de speler geeft het extra aantal slagen weer die een speler normaal doet op 
18 holes, om zijn niveau te spelen.  Het aantal extra slagen hangt af van de handicap van de 
speler en van de moeilijkheidsgraad van de baan.  Op een championship course krijgt men 
doorgaans een aantal slagen gelijk of hoger dan de handicap.  Op de meer gemakkelijke 
Millennium compact course krijgt men minder extra slagen dan de handicap.  Hoeveel extra 
slagen u krijgt, kan u zien op de stroketabel.  Dit is de stroketabel voor de Millennium 
Compact Course: 
 

 
Dus een beginner met handicap 54 mag 25 slagen extra doen op 18 holes (2 rondjes op de 
compact course) om zijn niveau van hcp 54 te spelen.  Wanneer er slechts 9 holes gespeeld 
worden, zoals op de compact course, krijgt een speler met hcp 54 dus 25/2 of naar boven 

54 54

50,0 50,0

65 65

From To From To

-0,9 -5 -0,9 -3

-0,8 0,8 -4 -0,8 0,8 -2

0,9 2,6 -3 0,9 2,6 -2

2,7 4,3 -2 2,7 4,3 -1

4,4 6,0 -1 4,4 6,0 -1

6,1 7,8 0 6,1 7,8 0

7,9 9,5 1 7,9 9,5 1

9,6 11,3 2 9,6 11,3 1

11,4 13,0 3 11,4 13,0 2

13,1 14,7 4 13,1 14,7 2

14,8 16,5 5 14,8 16,5 3

16,6 18,2 6 16,6 18,2 3

18,3 19,9 7 18,3 19,9 4

20,0 21,7 8 20,0 21,7 4

21,8 23,4 9 21,8 23,4 5

23,5 25,2 10 23,5 25,2 5

25,3 26,9 11 25,3 26,9 6

27,0 28,6 12 27,0 28,6 6

28,7 30,4 13 28,7 30,4 7

30,5 32,1 14 30,5 32,1 7

32,2 33,9 15 32,2 33,9 8

34,0 35,6 16 34,0 35,6 8

35,7 37,3 17 35,7 37,3 9

37,4 39,1 18 37,4 39,1 9

39,2 40,8 19 39,2 40,8 10

40,9 42,5 20 40,9 42,5 10

42,6 44,3 21 42,6 44,3 11

44,4 46,0 22 44,4 46,0 11

46,1 47,8 23 46,1 47,8 12

47,9 49,5 24 47,9 49,5 12

49,6 54,0 25 49,6 54,0 13

EGA 

Playing 

Handicap

EGA Exact 

Handicap

EGA 

Playing 

Handicap

EGA Exact 

Handicap

SLOPE SLOPE

PAR PAR

CR CR

730 m 730 m

Millenium Golf

Compact Course 18 holes

EGA Playing Handicap Table

18 holes 9 holes
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afgerind  13 extra slagen.   
In het geval van één rondje van negen holes compact course mag een speler met hcp 54 dus 
in totaal 40 slagen doen om hcp 54 te spelen: (9 x par 3=27 + 25/2= 40 extra slagen).  Deze 
extra slagen worden verdeeld over de negen holes: op elke hole 1 extra slag en op de 4 
moeilijkste holes, in dit geval holes 1, 2, 4 en 6.  De moeilijkheidsgraad van de holes is af te 
lezen in de strokeindex (SI: 1 = moeilijkste, 9= makkelijkste). 
 

 
 
Een speler kan nu punten verdienen op basis van het aantal slagen dat hij doet: 
Vb. hole 1:  Par 3 + 1 extra stroke = persoonlijke par van 4 voor een speler met hcp 54, dwz: 

Spelen van persoonlijke par (4 slagen) geeft 2 punten 
Spelen van één slag meer dan persoonlijke par (5) geeft 1 punt 
Spelen van twee slagen meer dan persoonlijke par (6) geeft 0 punten 
Of 
Spelen van één slag beter dan persoonlijke par (3) geeft 3 punten 
Spelen van twee slagen beter dan persoonlijke par (2) geeft 4 punten 
Spelen van drie slagen beter dan persoonlijke par (1 of hole-in-one) geeft 5 punten 
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Een voorbeeld van een rondje van negen holes door een speler met hcp 54: 
 

 
 
Op het einde worden alle punten opgeteld.  In dit geval behaalde de speler 20 punten op 
negen holes. 
 
Behaalt u 18 punten dan bent u hcp 54 waard en hebt u dus uw handicap gespeeld.  In dat 
geval blijft uw handicap ongewijzigd. 
Behaalt u meer dan 18 punten zoals de speler in het voorbeeld, dan bent u beter dan uw hcp 
54 en zal u een nieuwe en lagere handicap krijgen voor volgende wedstrijd of ronde, 
berekend op uw behaalde score:   
In het voorbeeld behaalde de speler 22 punten, hij heeft twee slagen beter gespeeld dan 18 
en dan wordt zijn nieuwe handicap 54 – 2 (slagen beter dan 18)= 52.   
 
Van zodra de speler hcp 50 bereikt, bijvoorbeeld na twee opeenvolgende rondes van 20 
punten, zal hij nog slechts 12 extra slagen krijgen op de negen compact holes (zie tabel).  Op 
hole 4 (vierde moeilijkste hole) zal hij nu nog maar één extra slag krijgen in plaats van 2. 
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Bij elke score boven 18 punten wordt u handicap aldus aangepast tot u hcp 45 bereikt.   
 
Met dit systeem kan u enkel tot de grens van 45 zakken en niet lager, omdat u dan van een 
clubhandicap naar een officiële EGA handicap overschakelt. 
 
Hebt u dit bereikt, dan wordt u een officiële EGA handicap van 45 toegekend.  Wanneer u 
dan voldoet als lid van de club en van de golffederatie dan kan u op de championship course 
van Millennium golfen en op alle terreinen in de wereld waar hcp 45 toegestaan is. 
 
Vanaf u 45 handicap behaald hebt, behoort u tot de groep van de routers of rabbits.  Nu kan 
u deelnemen aan de routerswerking of als rabbit inschrijven voor officiële wedstrijden. 
 
Om daarna vanaf 45 naar 36 of lager te zakken geldt het offiiciële handicapping systeem. 
Vanaf november 2020 wordt hiervoor wereldwijd het World Handicapping System gebruikt, 
waarbij uw handicap gebaseerd is op het gemiddelde van de beste 8 van de laatste 20 
qualifying scores. 
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Samenvatting beginners/starters 

 
 
 
Samenvatting stappen vs accommodaties/formules/federale kaart 

 
 
  

Route 36

Registratie hcp 54

Skills

Baanpermissie

Toelating compact 
door de pro

Groepstraining 
beginners

Theorie

Compact van hcp 54 
naar hcp 45

Beginnerswedstrijden

Met buddy of lid

Hcp 45 – GVB

Toelating grote baan

Officiële wedstrijden

45 > …

EGA World

Handicappingsysteem

Wedstrijden

EDS

Beginners Starters

Route 36

Registratie hcp 54

Skills

Baanpermissie

Toelating compact 
door de pro

Groepstraining 
beginners

Compact van hcp 54 
naar hcp 45

Beginnerswedstrijden

Met buddy of lid

Hcp 45 – GVB

Toelating grote baan

Officiële wedstrijden

45 > …

EGA World

Handicappingsysteem

Wedstrijden

EDS

Driving range en 
oefenaccommodaties

+ Compact
+ Championship 

course

Startpakket

Experience
L2G/Academy Lidmaatschap

Starterspas
Federale 

kaart
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Lidmaatschap 
Wie de beginnersstappen afgerond heeft, wordt verondersteld over te stappen naar een 
lidmaatschapsformule.  Als lid hebt u ook toegang tot het Championship course.  Millennium 
biedt deze mogelijkheid op drie niveaus, die best gekozen kunnen worden afhankelijk van de 
spelfrekwentie, die u beoogt.  
 

 
 
Wie lid wordt van Millennium Golf geniet bovendien van een aantal extra voordelen, zoals 
gratis golfen op drie andere golfclubs en kortingen op verschillende terreinen.  Een overzicht 
van deze bijkomende voordelen vindt u op de volgende pagina. 
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We staan 7/7 ter beschikking voor alle bijkomende informatie of assistentie! 
 
Management: piet@millenniumgolf.be  
Administratie: sara@millenniumgolf.be 
Onthaal: secretariaat@millenniumgolf.be 
Coördinatie starters: benoit@dellicour.be  
Telefoon Millennium Golf: +32 13 61 89 51 
Website: www.millenniumgolf.be  
 
We wensen u een succesvolle golfcarrière, veel golfplezier en veel nieuwe golfvrienden op 
Millennium Golf! 

mailto:piet@millenniumgolf.be
mailto:sara@millenniumgolf.be
mailto:secretariaat@millenniumgolf.be
mailto:benoit@dellicour.be
http://www.millenniumgolf.be/

