HANDLEIDING VOOR
DE LADIES CAPTAIN
Een uitgave van de Dameswerkgroep van Golf Vlaanderen
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VOORWOORD
PROFICIAT!
Je werd onlangs, of wordt binnenkort, aangesteld in jouw club als
nieuwe Ladies Captain!
Dat bewijst dat je een ondernemende en golfgepassioneerde vrouw
bent. Maar het is waarschijnlijk ook een onbekende wereld waarin je
binnen stapt, daarom hebben wij, vanuit onze Dameswerkgroep van
Golf Vlaanderen, deze korte handleiding uitgewerkt om jou op weg te
helpen.
We wensen jou alvast veel succes met jouw nieuwe taak binnen de
club en vooral veel genot en leuke ontmoetingen!
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ALGEMEEN
Als Ladies Captain (met jouw team) ben je slechts één onderdeel in het
grote netwerk dat de golfsport is. Ook de club maakt deel uit van dit
groter geheel.
In de Belgische golfsport zijn 3 federaties actief. Zo bestaat sinds meer
dan 100 jaar de Koninklijke Belgische Golf Federatie (KBGF). En in 2001
ontstonden wegens reorganisaties de 2 regionale federaties: AFGolf
(toen nog AFG) voor Wallonië en Golf Vlaanderen (toen nog VVG) voor
Vlaanderen. Deze laatste vertegenwoordigt alle Vlaamse golfclubs. De
3 federaties werken samen binnen het project #BEGolf maar daarover
verder meer.
Op initiatief van de Raad van Bestuur van de club worden, meestal
tweejaarlijks, commissies opgericht die een organiserende en/of
adviserende bevoegdheid hebben binnen de club. De Raad van
Bestuur kan eventueel op bepaalde gebieden bijzondere
bevoegdheden toekennen aan de commissies.
Meestal worden volgende commissies in het leven geroepen:
Sportcommissie, Handicapcommissie en Terreincommissie.
Deze commissies zorgen, in samenspraak met de Raad van Bestuur en
het secretariaat, dat de werking van de club optimaal verloopt om zo
een goede clubsfeer te bevorderen.
Belangrijke beslissingen die in het clubbestuur en/of de
sportcommissie worden besproken, vragen uiteraard discretie maar
andere beslissingen zullen, via de Ladies Captain, moeten
doorgegeven worden aan de dames die lid zijn van de club. Dat kan te
maken hebben met de toestand van de baan, speciale afspraken voor
het winterseizoen, het uniform, het werk van de greenkeepers, … .

2

VERANTWOORDELIJKHEDEN LADIES CAPTAIN
De Ladies Captain is verantwoordelijk voor de dameswerking binnen
de club. Ze wordt meestal verkozen voor 2 jaar door het bestuur en
vorige Ladies Captains. De Ladies Captain stelt de kalender voor het
ganse golfjaar samen en zoekt sponsors voor de Ladies Days. De Ladies
Captain organiseert ook ontmoetingen met andere golfclubs, een
wisselbekertornooi en een jaarlijkse uitstap.
De Ladies Captain is vooral ook een klankbord voor al haar ladies. Ze
zorgt voor een gemoedelijke sfeer en moedigt zoveel mogelijk
golfsters aan om deel te nemen aan de wekelijkse Ladies Day. Elke
captain doet dat op haar eigen manier.
De eventuele Ladies Vice-Captain zal de Ladies Captain bijstaan met
raad en daad.
De Ladies Captain voorziet ook in de opvolging van haar functie, dit in
samenspraak met de Club Captain en in overeenstemming met de
richtlijnen van de Raad van Bestuur.

A. KALENDER
Op het einde van elk jaar legt de Ladies Captain haar kalender voor het
komende jaar voor aan de Sportcommissie, die deze goedkeurt en
samenvoegt met de algemene kalender van de club.
Tip: Zorg voor een mooi gevuld jaar met afwisseling in
thuiswedstrijden, ontmoetingen en uitstappen. Maar ook in de
spelformules, in team of individueel, kan je zorgen voor elk wat wils en
hou je vanzelfsprekend rekening met de voorkeur van de sponsors.
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B. SPONSORING
Iedere dame vindt het leuk om bij een overwinning een fijne prijs in
ontvangst te nemen. Sommige Ladies Captains beschikken over een
breed netwerk dat ze kunnen aanspreken om prijzen te verzamelen
voor de prijzentafel.
Tip: Elke sponsoring beoogt een win-win situatie. Sponsors willen
uiteraard publiciteit voor hun bedrijf en activiteiten maken. Het is dus
belangrijk dat de sponsor in de kijker gezet wordt! Dit kan via affiches,
flyers, banners, … maar ook jouw toespraak bij de prijsuitreiking zal er
voor zorgen dat de sponsor zich aangesproken voelt om in de
toekomst nog eens een wedstrijd te sponsoren. Ook door de bijdragen
van de leden kan je de prijzentafel vorm geven.
Er zijn ook leden die graag zelf een wedstrijd willen sponsoren. Die
initiatieven kan je, als Ladies Captain, alleen maar toejuichen! Het
hoeven niet altijd ‘dure’ prijzen te zijn, je kan ook eens opteren voor
een wedstrijd met originele, zelfgemaakte prijzen door alle dames.
C. FINANCIEEL
Hoe je aan middelen geraakt om je kas te spijzen verschilt van club tot
club. Sommige clubs vragen een éénmalige jaarlijkse bijdrage per
afdeling, in andere clubs betalen de leden een wedstrijd fee die
daarvoor dient. Soms worden beiden gehanteerd.
Het is evident dat het ontvangen bedrag voor de ladieswerking
uiteindelijk terugvloeit naar de leden. Dit kan via het aanbieden van
een mooie prijzentafel na een wedstrijd, een glas van de vriendschap,
het geven van een korting voor een uitstap, … . Iedere Ladies Captain
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kan en mag creatief omgaan met deze middelen in overleg met de
club.
Als Ladies Captain ben je verantwoordelijk voor de ladieskas. Het
bijhouden van een kasboek kan voor een overzicht van de inkomsten
en uitgaven per jaar zorgen. Op die manier heb je altijd een idee over
welke middelen je op een bepaald moment beschikt en wat je nog
kan investeren dat jaar.
Het bijhouden van een kasboek zorgt er ook voor dat er snel en upto-date gecommuniceerd kan worden over de financiële toestand
van de ladieswerking naar het bestuur van de club toe.

5

LADIES DAY

De Ladies Day vindt meestal plaats op een vaste dag in de week. Het
doel is om zo veel mogelijk golfsters aan te moedigen deel te nemen
aan die wedstrijden om zo voor hun handicap te spelen.
De wedstrijden zijn meestal qualifying of counting, en worden in
Single Stableford gespeeld maar er kan ook Stroke play gespeeld
worden.
Daarnaast kan je als LC ook kiezen voor een 4BBB, Foursome of
Greensome formule. Golf is fun: dus het inlassen van een
vriendinnendag, zelf een flight laten samenstellen of een spelformule
laten kiezen moeten zeker kunnen!
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WEDSTRIJD

De Ladies Captain:
- bepaalt of er een minimum of maximum aantal deelnemers is voor
een een bepaalde wedstrijd, of er vriendinnen mogen uitgenodigd
worden of niet en welke minimum of maximum hcp de speelsters
moeten hebben.
- bepaalt ook wanneer er gestart wordt, hoeveel de interval starttijd
is (8, 10 of 12 min, afhankelijk van de grootte van de flights en de
gekozen wedstrijdformule) en tot hoe laat er kan gestart worden.
- stelt de startlijst en flights samen, rekening houdend met de
verschillende handicaps, de ingeschreven tijdzone, het samen
rijden naar de club, enz.
- bepaalt in hoeveel categorieën er gespeeld wordt:
18 holes meestal 3 categorieën: 1ste categorie van 0 – 18.4 hcp
2de categorie van 18.5 – 26.4 hcp
3de categorie van 26.5 – 36 hcp
9 holes meestal 1 categorie: > 36 hcp.
Indien er niet te veel ladies meedoen aan de wedstrijd, kunnen de
categorieën anders ingedeeld worden zodat er minder categorieën
nodig zijn.
- bepaalt de wedstrijdformule: Strokeplay, Single Stableford of een
andere spelformule.
- bepaalt de afslagplaats, de local rules en de sancties bij traag spel.
- bepaalt of de scorekaart afgegeven wordt in het secretariaat of de
scores via de Golf Vlaanderen App op I-golf ingegeven worden.
- deelt mee of de wedstrijd qualifying, counting of non-qualifying is.
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- oordeelt hoe de winnaar bepaald wordt bij ex aequo resultaten
(beste laatste 9-6-3 holes of laagste/hoogste hcp of loting).
- bepaalt of er netto en/of bruto prijzen worden toegekend, of er
extra prijzen zijn bv. Neary of Longest drive.
- bereidt de prijsuitreiking voor, stelt de sponsor voor en roept de
winnaars naar voren.
- bepaalt de dresscode.
Dresscode op de baan:
Wat betreft de dresscode op de baan zijn er een aantal standaard
regels in de meeste clubs, maar sommige clubs wijken hiervan af of
breiden deze verder uit. Het is dan ook aan te raden om de lokale
dresscode even te checken als je een nieuwe baan gaat spelen.
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Bij wedstrijden op verplaatsing waar je jouw golfclub
vertegenwoordigt, wordt er meestal geopteerd voor het dragen van
een clubuniform. Dit creëert onmiddellijk een fijn groepsgevoel!

Dresscode op de prijsuitreiking:
Indien er een prijsuitreiking is voorzien na een golfwedstrijd is het
gebruikelijk dat de golfsters zich omkleden. Bij gesponsorde
wedstrijden en externe wedstrijden wordt de dresscode meestal
vermeld op de uitnodiging. Bij ontmoetingen met andere clubs blijven
de dames veelal in clubkledij tijdens de prijsuitreiking.
Maak alleszins als Ladies Captain vooraf een duidelijk keuze en breng
alle dames goed op de hoogte om misverstanden of ongemakkelijke
situaties te vermijden.
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SPELFORMULES
A. INDIVIDUEEL VS. GROEPSFORMULES
- Bij individueel spel (in Single Stableford of Strokeplay) speelt ieder
voor zichzelf.
- Bij groepsformules (Texas Scramble, Greensome, Chapman, 4BBB,
...) zal men proberen om het totaal van de handicaps per flight
ongeveer gelijk te leggen. De “bonussen” die je krijgt kunnen voor
verdere correctie zorgen. Het voordeel van een groepsformule is
dat je meer ontspannen kunt spelen. De goede vorm van een paar
speelsters vangen het “dipje” van de andere wel op. De commissie
kan ook sleutelen aan een paar formules om te verhinderen dat de
laagste handicap voor de unieke inbreng van de punten zorgt.
Bv. bij een Texas Scramble, waarbij je telkens de best liggende bal
kiest om de volgende slag te doen, kan je diegene die deze bal heeft
geslagen uitsluiten van de volgende slag. En dat hou je vol tot aan
de vlag. Het leuke is dat je dan ook aan “strategisch” denken kunt
doen. Of zorg er ook voor dat elke speelster op zijn minst 4 afslagen
moet noteren... ook al ligt die ene bal van de meest ervaren
speelster zoveel verder of beter. Het zorgt voor wat meer gelijkheid
en rechtvaardigheid in het spel en ook voor wat minder frustraties
uiteraard.
- Er zijn ook externe factoren die meespelen. Het zou best kunnen
dat de club wat meer qualifying wedstrijden op de kalender vraagt,
of liever heeft dat bepaalde formules niet te vaak worden gespeeld
omdat ze de wedstrijd langer laten duren. We denken daarbij aan
een koordjeswedstrijd waarin al dat knippen en meten wel een paar
minuten kan duren. Een vlaggetjeswedstrijd duurt ook langer,
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omdat je uitspeelt in Strokeplay (als je bv. 14 slagen nodig hebt op
een moeilijke par 5, worden achter jou de wachttijden langer).
- Soms is het de sponsor zelf die een bepaalde formule voorstelt en
daaraan zijn prijzenpot koppelt.
- Heel af en toe laat de wedstrijdcommissie een shotgun toe. Deze
formule is heel leuk omdat iedereen samen vertrekt en samen
binnenkomt. Nadeel is natuurlijk dat het gehele terrein dan bezet is
voor een vijftal uren.
Op sommige holes kunnen twee flights starten liefst na een par 5 of
een lange par 4.
Maar welke formule je als Ladies Captain ook kiest: zorg dat de
speelsters goed geïnformeerd zijn over het hoe en waarom.
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B. QUALIFYING, NON-QUALIFYING OF COUNTING
- Qualifying: de handicaps worden zowel naar boven als naar
beneden aangepast (Qualifying Score in de hcp historiek).
- Non-Qualifying: de score wordt geregistreerd zonder handicap
aanpassingen. Meestal bij het begin (april) en einde (oktober) van
het seizoen of bij spelformules. Ook wanneer er minder dan 18
holes gespeeld worden kan het non-qualifying zijn of bij extreme
weersomstandigheden.
- Counting: de handicaps worden enkel verlaagd m.a.w. alleen de
spelers met een Single Stableford-score boven de 36 zien hun
handicap dalen. Alle andere handicaps blijven ongewijzigd.
Opgelet: indien er het ganse jaar counting gespeeld wordt, zoals in
meer en meer clubs gedaan wordt, zullen de handicaps toch
aangepast worden in het begin van het jaar door de Annual
Review die berekend wordt in de Fed DB (de centrale database
van de KBGF). Het idee achter het invoeren van “counting” is de
speelster meer kansen te geven om qualifying scores te spelen
zonder telkens haar handicap te zien verhogen indien zij slecht
speelt.
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STARTLIJSTEN
De flights kunnen op verschillende wijzen samengesteld worden. Via
de clubcomputer met het programma I-golf of de Ladies Captain zelf
die dan rekening kan houden met een aantal sociale en familiale
factoren:
o Vroege of late starttijden om verschillende redenen.
o Dames die een buggy nodig hebben samen laten spelen.
o Sommige dames werken buitenshuis en hebben bv. alleen de
voor- of namiddag ter beschikking of kunnen maar een half
parcours spelen.
MAAR de handicaps blijven een belangrijke factor!
Verschillende mogelijkheden:
- Homogene flight: speelsters met handicaps die niet te ver uit elkaar
liggen. Bij qualifying wedstrijden loopt het spel dan vlotter omdat
de lagere handicaps zich beter kunnen concentreren op hun spel.
Hogere handicaps zullen soms ook liever met soortgenoten spelen:
ze spelen rustiger en delen dezelfde technische problemen,
waardoor ze zich minder ongemakkelijk voelen.
- Gevarieerde flight: speelsters met handicaps die verder uit elkaar
liggen. Hoge handicaps zullen veel bijleren als ze een ervaren
speelster in de flight hebben. Die mag geen aanwijzingen of “les”
geven onderweg, zelfs geen instructies of suggesties. Maar toch
leert een hogere handicap veel op het vlak van houding, swing,
routine, snel spelen, spelregels en etiquette. Als Ladies Captain zorg
je best dat er een beurtrol is bij het samenstellen van de flights.
Maak ook de criteria die je hanteert bij de samenstelling ervan
duidelijk aan je speelsters. Dat kan bv. tijdens de korte speech bij
de prijsuitreiking of in de nieuwsbrief.
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RESULTATEN
Als de scorekaarten binnen gebracht en ingegeven zijn op I-golf, kan
het secretariaat of jijzelf de rangschikking opvragen en deze uitprinten
om mee te nemen naar de prijsuitreiking. De categorieën werden
reeds vastgelegd bij het openstellen van de wedstrijd.

PRIJSUITREIKING
Na een wedstrijd wordt er ook een prijsuitreiking voorzien. Dit is altijd
een speciaal moment!
Het is gebruikelijk dat de Ladies Captain hier het woord neemt en een
korte toespraak over de wedstrijd houdt, alsook de deelnemers en de
eventuele sponsors bedankt. Bij gesponsorde tornooien is het ook hét
moment om de sponsor het woord te geven zodat die voor zijn
bedrijf/organisatie publiciteit kan maken.
Vervolgens wordt er overgegaan tot het afroepen van de winnaars.
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Meestal worden ook de handicap-verlagingen vermeld van de overige
deelnemers.
Tot slot worden de dames ook geïnformeerd over de volgende
dameswedstrijden van de club, Golf Vlaanderen en de KBGF en
worden ook de deadline voor inschrijvingen vermeld.
De Ladies Captain kan eventueel nog een glas van de vriendschap
aanbieden aan de deelnemers van de wedstrijd als de sponsor dit niet
voor zijn rekening wenst te nemen. Je kan een wedstrijd ook afsluiten
met een etentje. Dit is hét moment waarop je als Ladies Captain kan
luisteren naar wat de leden denken, voelen, willen, … en die feedback
kan gebruiken om de werking te optimaliseren.
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ONTMOETINGEN
Bij veel clubs is dit een jaarlijkse traditie bij de ladies. Elk jaar wisselen
de clubs af - het ene jaar ontvang je club X en het volgende jaar gaan
jullie bij club X op bezoek.
Een ideaal moment om dit tussen Ladies Captains af te spreken is
tijdens de GV Algemene Vergadering van Ladies Captains in november,
daar kunnen de ontmoetingen in de kalenders ingepland worden.
A. IN EIGEN CLUB
Spreek af met de andere Ladies Captain of de wedstrijd via I-golf of via
de Ladies Captain zal moeten doorgegeven worden. Het clubuniform
is een must.
Het onthaal:
- Als de dames aankomen, kan je eventueel koffie of thee aanbieden.
- Als je voor de eerste keer een nieuwe club ontvangt, kan je dames
van jouw club aanstellen om bepaalde informatie te verschaffen
aan de bezoekers o.a. waar de driving range, kleedkamer of Tee 1
is, of informatie over toiletten op terrein, … .
Indelen van de flights:
- Wij raden aan om flights samen te stellen met een mix van de twee
clubs – het kan helpen een eigen lady in elke flight te hebben omdat
zij beter het terrein kent.
Opgelet: dit is geen advies geven (wat niet toegelaten is in club
wedstrijden/Interclubs).
Hou er rekening mee dat de bezoekers meestal van verder weg
komen en dus liever in wat latere flights starten.
Na de wedstrijd:
- Geef ook informatie over het tijdstip van de prijsuitreiking en de
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dresscode.
- Regel met het clubhuis een glas van de vriendschap.
- Zorg dat er zich geen clubgroepjes vormen maar dat het gezelschap
gemengd blijft, zodat iedereen nieuwe contacten kan leggen.
B. OP BEZOEK BIJ EEN ANDERE CLUB
Spreek af met de andere club of er in clubuniform zal gespeeld
worden. Verwittig tijdig de dames als dit het geval is.
Afhankelijk van de afstand van de homeclub kan je denken aan
carpoolen.
Neem een klein attentie mee om de Ladies Captain van de andere
club te bedanken met bijvoorbeeld een flesje wijn of bloemetjes.
Vraag jouw dames om bij hun flight te blijven tijdens de
prijsuitreiking.
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JAARLIJKSE UITSTAP
Voor veel dames is dit hét moment om anderen beter te leren kennen.
Of deze lang of kort is, de dames genieten van een leuke uitstap!
Wanneer?
o Tijdens het weekend
o Tijdens de week
o Verlofperioden (feestdagen enz.)
Hou rekening met belangrijke wedstrijden o.a. Interclubs, Senior
Interclubs, Golf Vlaanderen wedstrijden en verlofdagen in België en in
buitenland (afhankelijk van waar je naartoe gaat). In clubs met veel
werkende dames kan de uitstap misschien best in het weekend of in
een week met een brugdag plaatsvinden zodat ze niet teveel verlof
dienen op te nemen.
Hoeveel?
o Minimum/maximum aantal deelnemers te bepalen
Denk aan hoeveel dames er mee mogen gaan. Het is niet altijd mogelijk
om korting te krijgen voor een kleine groep. Is er een limiet die moet
gerespecteerd worden bij de clubuitstap? Bijvoorbeeld als er een bus
ingelegd wordt, of maximum capaciteit van een hotel.
De meeste clubs geven korting op de green fees vanaf 20 personen.
Bekijk daarvoor goed de clubwebsites of vraag het na bij het
secretariaat.
Waar?
o Binnenland
o Buitenland
Met een korte uitstap is het beter niet te ver weg te gaan.
Als je terreinen in het buitenland of aan de andere kant van België
kiest, reserveer dan best de Tee times niet te vroeg, zodat de dames
tijd hebben om rustig aan te komen voordat ze moeten afslaan.
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Transport
o Eigen vervoer
o Carpoolen
o Bus
Denk aan een comfortabele rijafstand voor de dames. Het kan een
verschil maken in het aantal deelnemers aan de uitstap. Veel dames
willen maximum 2-3 uren rijden. Om de kosten beperkt te houden is
het mogelijk te carpoolen. Om een leuke sfeer te creëren kan men een
bus huren, maar hou dan rekening met de impact op het kostenplaatje
- meestal moet het minimum aantal 35-40 personen zijn om het
rendabel te maken.
Baan
o Hoeveel keer spelen
o 18 holes of 9 holes
o Handicap
niveaus
(check
de
banen
op
hun
toelatingsvoorwaarden, maximum handicap)
o Afstand van het hotel
o Afstand van 2de baan
De keuze van de banen is afhankelijk van het spelniveau en de duur
van
de
uitstap.
Als er een overnachting gepland is denk dan aan de afstanden tussen
de verblijfplaats en de volgende baan. Kijk bij hoge handicaps uit naar
een baan die minder technisch is.
Spelformules
o Fun formules vs Strokeplay/Single Stableford
Om niet te lang te spelen is het beter een fun formule zoals Texas
Scramble of Chapman te spelen. 4BBB kan te lang duren. Als de spelers
graag hun handicap willen verbeteren dan is het beter Single
Stableford of Strokeplay te spelen en dit best Counting te doen. De
Ladies Captain kan de goede scorekaarten dan in de eigen club
binnenbrengen.
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Verkennen
o Hoe ziet het terrein er uit?
Als de verantwoordelijke tijd heeft om op verkenning te gaan is het
aan te raden dit te doen, maar de meeste golfclubs hebben op hun
websites een digitaal overzicht van het terrein zodat je dit ook zo kan
bekijken en beslissen of het terrein geschikt is voor de uitstap.
Overnachting
o Kamertypes
Je kan single en double kamers aanbieden. Voor single kamers wordt
vaak een supplement aangerekend. Vraag aan de dames of ze de
kamer willen delen om de kosten te beperken.
Eten
o Lunchpakket eerste dag
o Avondmenu
o Lunchpakket tweede dag
De eerste dag kunnen de dames zelf een lunchpakket voorzien zodat
dit de prijs van de uitstap niet verhoogt.
Denk voor het avondmenu aan een keuze tussen vlees en vis, en laat
dit op voorhand kiezen. Sommige restaurants geven prijzen, drank
inbegrepen. Pas op als dit niet het geval is: vraag dan aan iedereen
om onmiddellijk hun dranken te betalen. Dit vermijdt onvoorziene
kosten van openstaande rekeningen!
Veel golfterreinen bieden lunchpakketten aan samen met de green
fee. Indien dit niet het geval is kan je dit best regelen met het hotel.
Kostprijs
o Maximum kostprijs
o Bevestiging
o Betaalmethoden
o Annulaties
De kostprijs hangt af van de prijs dat de meeste dames willen/kunnen
betalen, ongeveer 300-350 euro is een mooi bedrag voor een
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tweedaagse uitstap. Kijk naar de clubwebsite om te zien of er speciale
promoties zijn om te logeren en te spelen. Vaak kunnen clubs ook een
lunchpakket
aanbieden.
Als je een wachtlijst hebt zal het geen probleem zijn maar als er niet
genoeg dames inschrijven is er misschien een extra kost te voorzien.
Dit moet op voorhand vermeld worden.
Hou altijd een kopie van de bevestigde prijzen bij en neem deze mee
ter plaatse om discussies te vermijden!
Plan wanneer de dames moeten betalen. Het voorschot kan gebruikt
worden als bevestiging van hun deelname. Een maand voor de afreis
zou het saldo moeten betaald worden. Hou rekening met de
voorwaarden van het hotel/terreinen als iemand moet annuleren.
Als je prijzen wilt geven is het goed een sponsor te zoeken voor deze
uitstap. Misschien zal hij ook nog een glas van de vriendschap willen
aanbieden.
Achteraf
o Foto’s
o Nieuwsbrief
o Ladies webpagina
Na de uitstap maakt er best iemand een verslag met foto’s. Je kan een
vrijwilliger aanstellen of bijvoorbeeld de ‘nieuwelingen’ daarvoor
aanduiden. Dit kan dan op de clubwebsite of in een nieuwsbrief
gepubliceerd worden als reclame voor de uitstap van het volgende
jaar.
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KBGF – GOLF VLAANDEREN EN AFGOLF
A. KBGF
De Koninklijke Belgische Golf Federatie werd opgericht in 1912 met als
doel om een structuur te ontwikkelen voor de golfsport in België.
Nu zijn er 89 clubs met ongeveer 62.000 leden in België.
Taken van de KBGF:
•
•
•
•
•

Link tussen de R&A en de clubs
Golfregels laten naleven
Course rating van de banen maken
Handicap berekening van de leden
Organiseren van internationale en nationale wedstrijden en
trainingen, Interclubs en nationale kampioenschappen
• Federatiekaarten uitgeven
• Ontwikkeling van de golfsport in het algemeen
• Communiceren met de nationale media

B. GOLF VLAANDEREN EN AFGOLF
Golf Vlaanderen en AFGolf werden opgericht in 2001. Samen met de
KBGF werken de 3 federaties samen onder de noemer #BEGolf om de
golfsport in België en daarbuiten te promoten.
Er zijn 55 golfclubs aangesloten bij Golf Vlaanderen met ongeveer
42.000 leden.
Taken van GV:
• Streeft naar kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling en
promotie van de golfsport in Vlaanderen
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• Stimuleert de groei van het aantal spelers en golfbanen in
Vlaanderen
• Werkt efficiënt en dynamisch samen en communiceert met de
PGA, VL clubs, spelers en andere instanties
• Organiseert competitieve en recreatieve sportbeoefening in
Vlaanderen
• Organiseert kaderopleidingen en bijscholingen voor lesgevers
• Organiseert opleidingen en trainingen voor spelers (vooral
jeugdopleidingen o.a. met Be Gold, Topsportschool Hasselt,
Jeugdsportfonds, Kids trainingen en dergelijke)
• Informeert de clubs en spelers i.v.m. golf en gezondheid, ethiek,
ruimtelijke ordening, milieurichtlijnen naar de golfclubs toe
• Biedt golfers een verzekering aan

23

SLOTWOORD
Hopelijk zal deze handleiding wat hulp kunnen bieden bij de
organisatie
van
jouw
ladieswerking.
We hebben niet de intentie om te zeggen dat het compleet is: dat kan
niet in dit beperkte aantal bladzijden. Maar we hebben ons laten
leiden door de bevraging vanuit onze Dameswerkgroep van Golf
Vlaanderen over de kopzorgen van de Ladies Captains. Onze
informatiebron werd geboden door de ervaring van ex-Ladies
Captains.
Het is zeker aan te bevelen de nieuwste uitgave over spelregels en
etiquette op zak te hebben mochten er zich bepaalde situaties
voordoen.
De gebruikte golftermen hoeven we niet uit te leggen, elke Ladies
Captain kent die wel. Daarom is het ook nuttig dat een toekomstige
Ladies Captain al een jaar of meer meedraait als medewerker in de
dameswerking, zodat ze goed op haar taak is voorbereid en de
“knepen van het vak” kent.
We hebben er ook voor geopteerd geen pagina’s in te lassen met de
uitleg over de verschillende spelformules: een 4BBB, een Greensome,
een Texas Scramble, … . Er is genoeg informatie voor handen op de
website van de federaties of de club. En, mocht je een speciale formule
willen toepassen, is het altijd mogelijk die dag voor een klein velletje
uitleg te zorgen, zodat elke speelster weet hoe de vork aan de steel zit.
Als je dat alles als Ladies Captain een paar jaar kunt realiseren, dan kan
je daar enkel een fantastisch gevoel aan overhouden!
Zijn er nog vragen of suggesties, dan kan je de Dameswerkgroep altijd
mailen op volgend adres: k.guerman@golfvlaanderen.be.
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We wensen jou heel veel succes en vooral plezier met deze uitdaging!!
De Dameswerkgroep van Golf Vlaanderen:
Claudine Morelle – Golf Zwijnaarde
Jane Wright – Golf Club Kampenhout
Katrien Van Caneghem – Oudenaarde G&CC
Nicole Clement – AtGolf Vlaanderen
Tine Fournier – G&CC De Palingbeek
En voor Golf Vlaanderen: Karine Guerman en Katrien Pauwels
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