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US Kids VVG Tour

Concept

De Vlaamse Vereniging voor Golf startte in 2008 met een heuse Kids Tour, 
die aanvullend wilde zijn op de Scapa Kids Tour en de Mini Tour van de 
Association Francophone de Golf. 

Doel

De Vlaamse jeugdspelertjes (Alle -10-jarigen en de 11-12-jarigen met GVB) 
dichter bij huis een goed gestructureerde competitie aan te bieden die als 
het ware de springplank kan zijn naar nog meer golfplezier en -prestaties. 

Om dat te realiseren verdeelde de VVG Vlaanderen in vier regio’s, elk met hun 
fun logo, in de directe omgeving om aan een regionale jeugdcompetitie deel te 
nemen. In ieder regio zullen er drie wedstrijden betwist worden waarbij de twee 
beste resultaten weerhouden worden om de regionale winnaars aan te duiden. 
Een niet te versmaden voordeel, die in de juiste spirit verdiend kan worden. 

Aandachtspunten

De VVG staat er op dat de Kids Tour in alle sportiviteit betwist zal worden. 
Daarom wordt de VVG Kids Tour volgens welomlijnde, maar opvoedkundig 
verantwoorde manier betwist.

De Kids zijn bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor hun score, maar krijgen 
daarbij de hulp van neutrale spotters die de Kids begeleiden. Dat maakt vaak 
té enthousiaste “bemoedering” of “bevadering” niet meer nodig.

Regionaal niveauINLEIDING
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ZONE LIMBURG + KEMPEN
Flanders Nippon G&B.C. Hasselt  - Golfforum-Kempense G.C. - Lilse G.C.
Limburg G&C.C. - Millennium G.C. - G.C. Nuclea Mol - Spiegelven G.C.
Steenhoven G&C.C. – Sportclub Taxandria G.C.Witbos
At Golf 

Data wedstrijden:
Ma 06/04: Steenhoven G&C.C.
Vr 24/07: Millennium G.
Do 27/08: Flanders Nippon G&B.C. Hasselt

ZONE ANTWERPEN
R. Antwerp G.C. - Antwerp G.S. - G.C. Beveren - Bossenstein G&P.C - 
Brasschaat G&C.C. - Cleydael G.C. - Dragon G. - Edegemse G.C.
de Drie Eycken - G.C. Krokkebaas - G.C. Puurs - Rinkven G.C.
Ternesse G&C.C. 

Data wedstrijden:
Ma 06/04: Rinkven G.C.
Vr 10/07: Ternesse G&C.C.
Vr 13/08: Edegemse G.C. de Drie Eycken

Deelnemingsvoorwaarden

De US Kids VVG Tour 2009 is toegankelijk voor spelers/speelsters geboren 
tussen 1996 en 2002: - lid van een club aangesloten bij de VVG;
 - in regel met de federale VVG-bijdrage.
Een speler/speelster kan alleen deelnemen aan de wedstrijden georganiseerd 
in de zone waartoe zijn/haar home-club behoort.

Aanduiding van de zones + kalender US Kids VVG Tour 2009

De clubs in Vlaanderen worden onderverdeeld in 4 zones, per zone worden 
er 3 wedstrijden georganiseerd.

ZONE OOST-VLAANDEREN - WEST-VLAANDEREN
Damme G&C.C. – G.S. Gent - Ieper O.G.C. – G.C. De Kluizen – R. Latem G.C.
R. Ostend G.C. – G&C.C. Oudenaarde – G&C.C. de Palingbeek Golf
Puyenbroeck – Waregem G.C. – Westgolf – Wellington G.
R. Zoute G.C. – E.C. Private G. Zwijnaarde

Data wedstrijden:
Ma 06/04: Wellington G. 
Di 07/07: G.C. De Kluizen
Woe 05/08: Oudenaarde G&C.C.

ZONE VLAAMS-BRABANT + BRUSSEL
R.A.Anderlecht G.C. – K.G.C. België – Brabantse G.C. – Brussels G.C. - Duisburg 
M.G.C. – G&B.C.Kampenhout – Keerbergen G.C.C. – Overijse G.C.
G.P. St. Genesius Rode – G.C. Sterrebeek – G.C. Steenpoel
Winge G&C.C. – G.C. de Wijnvelden

Data wedstrijden:
Ma 06/04: G&B.C.Kampenhout
Di 14/07: Winge G&C.C.
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Spelformule

Categorie Preminiemen: Single stableford met hcp 18 holes
Categorie I: Single Stableford met 1 stroke per hole  9 holes
Categorie II: Single Stableford met 2 strokes per hole 9 holes
Categorie III: Single Stableford met 3 strokes per hole  9 holes

In geval van gelijkspel in een wedstrijd, zowel voor de 1ste plaats als voor een 
plaats in het verdere klassement, zal de verdeling gebeuren op basis van de 
behaalde resultaten op de 9 (Categorie Preminiemen) 6, 3, laatste hole,...

Terrein

Normale spelcondities zonder al te grote moeilijkheden, gemakkelijke vlag-
posities.

Categorie Afslagplaats

Cat. Preminiemen - Jongens Geel

Cat. Preminiemen - Meisjes Rood

Cat. I - Jongens Aangepast terrein

Cat. I - Meisjes Aangepast terrein

Cat. II - III - Jongens Aangepast terrein

Cat. II - III - Meisjes Aangepast terrein

Categorieën

JONGENS

Categorie Geboortejaar Spelniveau

Cat. Preminiemen 1996 en later Max. Hcp 36

Cat. I 1997 - 1998 Max. GVB

Cat. II 1999 - 2000 Min. Baanpermissie

Cat. III 2001 - 2002 Min. Baanpermissie

MEISJES

Categorie Geboortejaar Spelniveau

Cat. Preminiemen 1996 en later Max. Hcp 36

Cat. I 1997 - 1998 Max. GVB

Cat. II 1999 - 2000 Min. Baanpermissie

Cat. III 2001 - 2002 Min. Baanpermissie

Een speler die het seizoen begint in één van de 3 categorieën en die gedurende 
het seizoen de handicap heeft om in de Preminiemen te spelen, mag in zijn 
categorie (I-II-III) blijven of naar de Preminiemen gaan. Wat ook zijn keuze is, 
deze zal definitief zijn voor de rest van de overblijvende wedstrijden.

In het geval van een verandering van categorie, zijn de punten van de lagere 
categorie niet opgeteld in de hogere categorie.
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Controle van scores

Er zijn geen markers aanwezig.
De kaarten worden ingevuld door de spelers na het beëindigen van elke hole.
De vergelijking van de scores zal gebeuren tijdens de recording na de ronde.

Spotters

In de mate van het mogelijke zullen spotters aanwezig zijn op het terrein. 
Zij houden toezicht op het spel (zeker bij cat. III) en grijpen onmiddellijk in 
wanneer er een verschil is wat de score betreft.

Ouders

Het is de ouders niet toegelaten om de partijen op het terrein te volgen.  

Wedstrijdcomité

Het comité bestaat uit:
- de verantwoordelijke of een lid van de Sportcommissie van de VVG;
- een federale scheidsrechter;
- de sporttechnisch coördinator van de VVG of zijn aangestelde die tevens 

tornooileider is.

Inschrijvingen

De deelnemers dienen individueel in te schrijven via I-pass (I-Golf Interactive) of 
www.golfvlaanderen.be, VVG Interactive kalender. Indien het aantal inschrijvingen 
hoger is dan het maximum vastgelegd door het wedstrijdcomité, heeft zij het 
recht het aantal inschrijvingen per wedstrijd te beperken en/of de spelformule 
aan te passen.
Inschrijvingsrecht: € 5 per wedstrijd

Prijzen

2 prijzen per categorie jongens en meisjes + 2 brut-prijs cat. Preminiemen 
jongens en meisjes.
Verplichte aanwezigheid op prijsuitreiking. Behoudens rechtsgeldige verontschulding 
wordt de prijs doorgegeven aan de volgende in het klassement.

Algemeen klassement

Het algemeen klassement per zone en per categorie wordt bepaald door 
de som van de 2 beste scores (maw 2 deelnames zijn noodzakelijk om in de 
ranking te worden opgenomen).  

In geval van “gelijke stand” voor zowel de 1ste plaats als voor een plaats in het 
verdere klassement wordt rekening gehouden met:
1. de beste geëlimineerde score;
2. de beste in aanmerking genomen score;
3. de 2de beste in aanmerking genomen score;
4. de laagste hcp als winnaar worden aangeduid.
In elke leeftijdscategorie worden de eerste 2 spelers/speelsters uitgenodigd 
voor deelname aan het Kampioenschap van Vlaanderen Kids 2009 (zaterdag 
19 september 2009 – Millennium G.). 

Ingeval van cumul in de eindstand voor de cat. Preminiemen Brut en Net, 
primeert de stand en bij gelijke stand primeert het brutklassment op het 
netklassement. 

Ingeval van niet-deelname van één van deze geselecteerde spelers/speelsters 
wordt de volgende in rangschikking opgeroepen (max. Top 5).

Externe hulp

Het gebruik van een elektrische trolley en de hulp van een caddie zijn niet 
toegelaten. Straf op overtreding: diskwalificatie.



10 11

Kampioenschap van Vlaanderen 
Heren - Dames
Dit Kampioenschap is geïntegreerd in de Facilicom Open of Flanders en 
wordt gespeeld op 5 en 6 september in de Cleydael G.C.

Het “Facilicom Amateur Open of Flanders”  is een internationale individuele 
wedstrijd, zowel voor dames als voor heren, en wordt gespeeld in Stroke 
Play Brut over 36 holes (2 x 18 holes).

Deelnemingsvoorwaarden

Deze wedstrijd staat open  voor amateurs die lid zijn een nationale golffederatie 
en in bezit zijn van een federatie kaart voor het jaar 2009.

Handicap vereisten:
- Heren: hcp 6,4 max.

- Dames: hcp 9,4 max.

Het maximum aantal spelers voor het 
Kampioenschap of Flanders is 144 

(114 heren, 30 dames).

Wanneer het maximum aantal 
inschrijvingen wordt over 
schreden wordt er gekeken 
naar de handicaps. Lage 
handicaps hebben voorrang. 
Bij het bekend maken van 
de startlijst wordt er een 
reserve lijst opgemaakt.

Kampioenschap van Vlaanderen 
Kids

Deelnemingsvoorwaarden

In elke leeftijdscategorie worden de eerste 2 spelers/speelsters in het 
eindklassement van de verschillende zones uitgenodigd voor deelname aan 
het Kampioenschap van Vlaanderen Kids 2009 (zaterdag 19 september 
2009 – Millennium G.). 

Ingeval van cumul in de eindstand voor de cat. Preminiemen Brut en Net, 
primeert de stand en bij gelijke stand primeert het brutklassment op het 
netklassement. 

Ingeval van niet-deelname van één van deze geselecteerde spelers/speelsters 
wordt de volgende in rangschikking opgeroepen (max. Top 5).
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Cate-
gorieën

Geboorte-
jaar

Exact Hcp 
Boys

Exact Hcp
Girls Tees Prijzen

Preminiemen 1997 en 
later

28,4 max +
geslaagde
kennistest 
over golfregels

32,4 max +
geslaagde
kennistest 
over golfregels

Geel 2 prijzen

Cat. I 1997 en 
1998

28,5 min +
geslaagde
kennistest 
over golfregels

32,5 min +
geslaagde
kennistest 
over golfregels

Rood 2 prijzen

Cat. II 1999 en 
2000

geslaagde
kennistest 
over golfregels

geslaagde
kennistest 
over golfregels

Aangepast 2 prijzen

Cat. III 2001 en 
2002

geslaagde
kennistest 
over golfregels

geslaagde
kennistest 
over golfregels

Aangepast 2 prijzen

Alle bijkomende info betreffende de Scapa Kids Tour is te vinden op 
www.golfbelgium.be

Scapa Kids Tour

Concept

De Scapa Kids Tour wordt georganiseerd vanuit de KBGF. 
Het zijn wedstrijden voor kinderen tussen de 7 en de 12 jaar die lid zijn van 
een Belgische Golf Club.

Deelnemingsvoorwaarden

Om deel te nemen aan de Kids Tour Scapa Sports en in de ranking opgenomen 
te worden moet de speler:
- tussen 1997 en 2002 geboren zijn;
- met Belgische nationaliteit, lid zijn van een club aangesloten bij de 

Koninklijke Belgische Golf Federatie of lid zijn van een club aangesloten bij 
een buitenlandse federatie welke erkend is door de Koninklijke Belgische 
Golf Federatie;

- met de buitenlandse nationaliteit, lid van een club aangesloten bij de 
Koninklijke Belgische Golf Federatie;

- houder van een Exact Handicap die overeenstemt met de handicapcriteria 
bepaald voor elke leeftijdscategorie;

- in regel met de federale bijdrage en in het bezit van een federale kaart 
voor het jaar 2009.

Nationaal niveau
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Federal Competitions 

Junior Tour & Federal Tour

De Junior Tour zijn wedstrijden die georganiseerd worden door de KBGF. 
Het zijn wedstrijden voor jongeren van 18 jaar of jonger.

De Federal Tour zijn wedstrijden die georganiseerd worden door de KBGF. 
Het zijn wedstrijden voor de betere spelers.

Handicap en leeftijdsvoorwaarden

Federal Tour Men 4.4 Geboren in 1989 en vroeger

Federal Tour Ladies 7.4 Geboren in 1989 en vroeger

Federal Tour Boys U-18 6.4 Geboren in 1990 en vroeger

Federal Tour Girls U-18 9.4 Geboren in 1990 en vroeger

Junior Tour Boys U-18 8.4 Geboren in 1990 en 1991

Junior Toys Girls U-18 16.4 Geboren in 1990 en 1991

Junior Tour Boys U-16 12.4 Geboren in 1992 en 1993

Junior Tour Girls U-16 20.4 Geboren in 1992 en 1993

Junior Tour Boys U-14 16.4 Geboren in 1994 en later

Junior Tour Girls U-14 24.4 Geboren in 1994 en later

National Junior Ch’ship Boys U-12 20.4 Geboren in 1996 en later

National Junior Ch’ship Girls U-12 28.4 Geboren in 1996 en later

Kids Tour Boys Preminiemen 28.4 Geboren in 1996 en 1997

Kids Tour Girls Preminiemen 32.4 Geboren in 1996 en 1997

Alle bijkomende info betreffende de Junior Tour en Federal Tour is te vinden 
op www.golfbelgium.be
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