
 
 

                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

Playing Ability Test 

Trainer B Golf/PGA Coach 



1 .  WAT?  

 

Eén van de toelatingsvoorwaarden om van start te kunnen gaan met de opleiding tot 

Trainer B golf/PGA Coach is slagen voor de playing ability test. Deze test toont aan dat de 

kandidaat Trainer B Golf in staat is om golf prestaties neer te zetten die van een Trainer B 

golf/PGA Coach worden verwacht. De test houdt in dat de student in de 2 golfseizoenen 

voorafgaand aan de opleiding via scores moet kunnen aan tonen dat hij of zij in staat is 

om het golf niveau van Trainer B golf/PGA Coach te halen. De student dient binnen een 

tijdsperiode van 24 maand een totaal score van +9 brut t.o.v. de CR (Course Rating) of 

minder te spelen over 3 ronden en dit in Stroke Play. Dit komt overeen met een gemiddelde 

van +3 brut per ronde (t.o.v. de CR). De totaal score van +9 brut kan m.a.w. op 

verschillende manieren worden behaald.  

 

- Voorbeeld 1: student A brengt volgende scores binnen op een baan met CR 72: 77 

(+5), 72 (Level), 75 (+3)=224 (+8)  

Student A is gelaagd voor playing ability test 

- Voorbeeld 2: student B brengt volgende scores binnen op een baan met CR 72: 82 

(+10), 72 (Level), 71 (-1)=225 (+9)  

Student B is geslaagd voor playing ability test 

- Voorbeeld 3: student C brengt volgende scores binnen op een baan met CR 72: 76 

(+4), 75 (+3), 75 (+3)=226 (+10)  

Student C is niet geslaagd voor playing ability test 

 
 

2.  HOE?  
 

Hoe brengt men scorekaarten binnen? De scores die in aanmerking komen voor de playing 

ability test dient men op officiële wedstrijden te spelen die voorkomen op de kalender van 

de playing ability test (zie punt 3 wedstrijden)*. Een score voor de playing ability test is 

pas geldig wanneer er een kopie van de officiële scorekaart wordt binnengebracht met 

daarop een stempel en handtekening van de club/federatie die de wedstrijd heeft 

georganiseerd. Daarnaast is het ook belangrijk dat de Course Rating duidelijk vermeld 

staat op de scorekaart. Scorekaarten die worden binnengebracht zonder stempel en/of 

handtekening zullen niet in aanmerking komen. Scorekaarten met stempel en 

handtekening moeten per mail (scorekaarten inscannen) worden bezorgd aan Kevin 

Dhondt (k.dhondt@golfvlaanderen.be) of Ymke Vanherp (y.vanherp@golfvlaanderen.be).  

 



*Van de 3 kaarten mag er max. 1 Mid-am, Young Adults of Junior Federal Tour in 

aanmerking worden gebracht.  

 

 

 

3.  WELKE WEDSTRIJDEN KOMEN IN AANMERKING SEIZOEN 
2018* 
 

3.1 Wedstrijden georganiseerd door de KBGF:  

 

• Federal Tour 

➢  GP AFGolf 5-6 mei 

➢  King’s Prize 26-27 mei 

➢  Golf Vlaanderen Open 23-24-25 juni 

➢  BIAC 18-19-20-21 juli (+ kwalificatieronde) 

➢  GP de la Bruyere 4-5-6 augustus 

➢  Omnium 16-17-18-19 augustus (+ kwalificatieronde) 

 

• Mid-Am Tour 

➢  Mid-Am Tour 24-25 maart  

➢  Open Mid-Amateur Championship 12-13 mei 

➢  Mid-Am Tour 1 september 

 

• Young Adults Tour 

➢  Young Adults 24-25 maart 

➢  Young Adults 1 september 

 

• Junior Tour U18 (voor spelers van geboortejaar 2000) 

➢  Federal Junior Tour 24-25 maart 

➢  Golf Vlaanderen Junior Open 2-3 juli 

➢  Rigenée Junior Open 9-10-11 juli 

➢  National Juniors 31 juli – 1-2-3 augustus 

➢  AFGolf Junior Open 15-16 september  

 

Voor meer informatie & inschrijvingen: ga naar www.golfbelgium.be 

 

3.2 Wedstrijden georganiseerd door de PGA of Belgium  

- PGA Monday Tour wedstrijden 

 
• EY Monday Tour (7 ronden) 

• Benelux PGA Trophy (2 ronden) 

• Wouwse Plantage Trophy (3 ronden) 

• PGA Championship (3 ronden) 

http://www.golfbelgium.be/


Hiervoor dient men aan te sluiten bij de Benelux Golf Tour (aan de wedstrijden van de 

PGA kan je als amateur deelnemen). Voor meer informatie & inschrijvingen: ga 

naar www.pga.be of mail naar info@pga.be  

 

 
 
3.3 WAGR wedstrijden (World Amateur Golf Ranking)  

 

Wedstrijden die worden opgenomen op de WAGR 2018 komen in aanmerking voor de 

PAT 2018. Voor meer informatie ga naar www.wagr.com   

Indien men niet zeker is of een bepaalde wedstrijd in aanmerking komt voor de playing 

ability test, neem dan contact op met Kevin Dhondt of Ymke Vanherp (02/752.83.30 

of k.dhondt@golfvlaanderen.be of y.vanherp@golfvlaanderen.be)  

 
*Playing Ability test werd aangepast voor 2018. Neem contact op met k.dhondt@golfvlaanderen.be 

of y.vanherp@golfvlaanderen.be om na te gaan of je wedstrijdkaarten van 2017 in aanmerking 

komen voor de PAT van de opleiding Trainer B golf/PGA Coach 2018-2020. Wedstrijdkaarten die in 

2017 zijn behaald volgens PAT 2017 zullen geldig zijn voor de Trainer B Golf/PGA Coach 2018-2020.  
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