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REGLEMENT GV KIDS TROFEE CLUB KWALIFICATIE 2021  
 
 

➢ DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
Iedere club, lid van Golf Vlaanderen, kan deelnemen aan de GV Kids Trofee 

Club Kwalificatie. Als club dien je een kwalificatiewedstrijd(en) te organiseren. 
Deze wedstrijd(en) moeten vóór 15 juli 2021 hebben plaatsgevonden. 

Als club kan je: 
- 1 kwalificatiewedstrijd organiseren of 
- 3 kwalificatiewedstrijden organiseren met klassement (zie verder in het 

reglement). 
Als club dien je vóór 31/01/21 te laten weten dat je deelneemt aan de Kids 

Trofee 2021 en aan te geven of je één kwalificatiewedstrijd organiseert of 3 
kwalificatiewedstrijden met klassement.  
 

De GV Kids Trofee 2021 is enkel toegankelijk voor spelers/speelsters geboren 
tussen 2009 en 2014:  

  - lid van een club aangesloten bij GV  
  - in regel met de federale GV-bijdrage 2021 
 

De kwalificatiewedstrijd(en) op de club zijn enkel toegankelijk voor de 
homeclub leden.  

 
Noot: Kids spelers van het geboortejaar 2015 kunnen deelnemen aan de GV 
Kids Trofee in de reeks U8 maar kunnen zich niet plaatsen voor de ½ finales. 

 
 

Belangrijk: Een club die beslist om een GV Kids Trofee Club Kwalificatie te 
organiseren, dient één begeleider te voorzien voor de halve finale voor het 

begeleiden van één flight. 
De begeleider mag geen (groot)ouder of familie zijn van de geplaatste kids 
speler. 

Bij voorkeur is de begeleider iemand van de jeugdcommissie van de club. 
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➢ AANDUIDING VAN DE ZONES 
   De clubs in Vlaanderen worden onderverdeeld in 4 zones. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ZONE SUPER SHARKS 

 
Damme G&C.C. – G.S. Gent - Ieper O.G. - R. Latem G.C. -  
R. Ostend G.C. – G&C.C.Oudenaarde - G&C.C. de Palingbeek - Waregem G. - 

Westgolf -  Wellington G. – R. Zoute G.C. - E.C. Private G. Zwijnaarde – Koksijde 
Golf Ter Hille 

 
 

ZONE WONDER DOGS 

 

R.A.Anderlecht G.C. – K.G.C. van België - Brabantse G.C. – Brussels Droh!me 
G.C. – Golf Park Tervuren - G.&B.C. Kampenhout – R. Keerbergen G.C. - G.P. St. 

Genesius Rode – The National - G.C. Steenpoel - Winge G&C.C. - G.C. de 
Wijnvelden – G.C. De Kluizen – G.C. Krokkebaas 
 

 
ZONE AMAZING BEARS 

 
Flanders Nippon G&B.C. Hasselt  - Golfforum - Kempense G.C. - Lilse G.C. -  

R. Limburg G&C.C. - Millennium G. - G.C. Nuclea - Spiegelven G.C. -  
Steenhoven G&C.C. – Sportclub Taxandria - G.C.Witbos – G.C. Lanaken – Atgolf 

Vlaanderen    
 

 
ZONE FANTASTIC CATS 

 
R. Antwerp G.C.  - Antwerp G.S. - G.C. Beveren - Bossenstein G&P.C -  

Brasschaat O.G.&C.C. - Cleydael G.&C.C. - Dragon G. - Drie Eycken G. - G.C. 
Puurs – Rinkven G.C. - Ternesse G&C.C. – Cleydael Golfcentrum – Golf 
Puyenbroeck – Wase Golf  
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http://www.golfschool-gent.be/
http://www.golf.be/latemgolf
http://www.golfoudenaarde.be/
http://www.golfpalingbeek.com/
http://westgolf.mygolf.be/
http://www.wellingtongolf.be/
http://www.ecpg.be/
http://www.rgcb.be/
http://www.golfclubkampenhout.be/
http://www.golflife.be/
http://www.steenpoel.be/
http://www.golf.be/flanders.nippon
http://www.golfforum.be/
http://www.golf.be/kempense
http://www.lilsegolfclub.com/
http://www.golf.be/limburg
http://www.millenniumgolf.be/
http://www.golf.be/nucleamol
http://www.spiegelven.be/
http://www.steenhoven.be/
http://www.sportclubtaxandria.be/golfactiviteiten.htm
http://www.olengolf.be/
http://kapellen.mygolf.be/
http://www.ags.be/
http://www.golf.be/bossenstein
http://www.brasschaatgolf.be/
http://www.cleydael.be/
http://www.golf.be/3eycken
http://www.golfpuurs.be/
http://www.golfpuurs.be/
http://www.rinkven.be/
http://www.ternessegolf.be/
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➢ CATEGORIEËN 
 

JONGENS 

Categorie Geboortejaar Spelniveau (WHS) 

Cat. I 2009 – 2010  Min. 28,5 – Max. 45 

Cat. II 2011 – 2012 53 of lager (Min. baanpermissie) 
 

Cat. III 2013 – 2014 53 of lager (Min. baanpermissie) 
 

MEISJES 

Categorie Geboortejaar Spelniveau (WHS) 

Cat. I 2009 – 2010 Min. 32,5 – Max. 45 

Cat. II 2011 – 2012 53 of lager (Min. baanpermissie) 

 

Cat. III 2013 – 2014 53 of lager (Min. baanpermissie) 

 

 

Een speler/speelster die het seizoen begint (handicap op 1 april 2021) met een 
handicap in categorie I en gedurende het seizoen zijn of haar handicap doet 

dalen onder de min. grens van 28,5 of 32,5, mag deelnemen aan de 
categorie I clubkwalificatiewedstrijd zodat hij of zij hun kans behouden om 
zich te plaatsen voor de zonale halve finale. 

 

➢ BAANPERMISSIE 

Kinderen geboren in het jaar 2011-2012-2013 en 2014 kunnen deelnemen aan 
de GV Kids Trofee 2021 vanaf het moment dat zij een baanpermissie hebben 

behaald. Er is een verschil van baanpermissie tussen categorie II en III.  
 
Baanpermissie voor 2011-2012 (categorie II): 

Geslaagd zijn voor het theoretisch examen van het GVB. 
Beschikken over de nodige technische vaardigheden en meer bepaald baan- en 

wedstrijd ervaring hebben.  Het is dus belangrijk dat de speler/speelster al 
enkele wedstrijden gespeeld heeft. 
 

Baanpermissie voor 2013-2014 (categorie III): 
Elementaire kennis van Etiquette 

Basiskennis hebben over de golfregels (o.a. afslagplaats en gebruik van tees,  
waterhindernissen, bunker,  air shot,  verloren bal,  onspeelbare bal, kleuren 
paaltjes, markeren op de green, fore,) 

Enige ervaring hebben op de baan in begeleide wedstrijden m.a.w. zelfredzaam 
zijn op de baan. 

 

➢ SPELFORMULE 

Men is verplicht volgende formule toe te passen!!! Die geldt voor iedere speler! 
Categorie I:    Single Stableford brut    9 holes 
Categorie II:  Single Stableford met 2 strokes per hole 9 holes 

Categorie III:   Single Stableford met 3 strokes per hole 9 holes 
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➢ TERREIN 

Normale spelcondities zonder al te grote moeilijkheden, gemakkelijke 
vlagposities. 

Men dient het terrein aan te passen voor de kids categorie II & III: 
Richtlijnen aangepast terrein (hier mag men lichtjes van afwijken): 

- Par 3: 80 meter of minder 
- Par 4: Tussen de 150 meter en 200 meter 
- Par 5: Tussen de 250 meter en 300 meter 

 

Categorie Afslagplaats 

Categorie I (Meisjes en Jongens) Rood of Oranje (keuze club) 

Categorie II – III Jongens Aangepast terrein 

Categorie II – III Meisjes Aangepast terrein 

 

NOTA:  

Er worden geen handicap aanpassingen doorgevoerd bij het spelen van 9-holes 
op aangepast terrein. 
 

➢ PRIJZEN  
Golf Vlaanderen voorziet voor iedere club een prijs voor de winnaars. 

 

➢ INDIEN CLUB 1 KWALIFIACTIEWEDSTRIJD ORGANISEERT 
Bij ex-aequo wordt er rekening gehouden met de laatste 6, 3 en laatste hole.  
In geval van blijvende gelijk resultaat zal speler met laagste handicap zich 
plaatsen voor zonale halve finale.  

 
 

➢ INDIEN CLUB 3 WEDSTRIJDEN ORGANISEERT MET ALGEMEEN 
KLASSEMENT PER CATEGORIE  
Het algemeen klassement per club en per categorie wordt bepaald door de som 

van de 2 beste scores. (m.a.w. 2 deelnames zijn noodzakelijk om in het 
klassement te worden opgenomen).  

 
In geval van “gelijke stand” voor zowel de 1ste plaats als voor een plaats in het 

verdere klassement wordt er 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 

                              
Indien door omstandigheden (slecht weer of andere) een wedstrijd geannuleerd 
dient te worden en deze niet kan worden herspeeld, zal voor het algemeen 

klassement gekeken worden naar de beste score van de speler/speelster.  
Deelname aan 2 wedstrijden is wel noodzakelijk om te worden opgenomen in het 

klassement. 
Vb.1.  Speler X neemt deel aan wedstrijd 1, neemt niet deel aan wedstrijd 2 en is 
ingeschreven voor wedstrijd 3 die men annuleert. Speler X wordt opgenomen in 

het klassement. 
Vb. 2 Speler X neemt deel aan wedstrijd 1, neemt niet deel aan wedstrijd 2 en is 
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niet ingeschreven voor wedstrijd 3 die men annuleert. Speler X wordt niet 
opgenomen in het klassement, gezien hij slechts aan 1 wedstrijd heeft 
deelgenomen. 

 

➢ UITNODIGING VOOR ZONALE HALVE FINALE 
 
In categorie I, II & III worden de winnaars uitgenodigd voor deelname aan 
de zonale halve finale van de GV Kids Trofee 2021 (17 of 19 augustus – 

afhankelijk van zone) op basis van de resultatenlijst/ranking dat de club ons 
bezorgt. Deze resultatenlijst/ranking dient de club ons ten laatste op 22/07/21 

te bezorgen. 
Indien een categorie 7 of meer spelers bevat wordt de runner-up ook uitgenodigd 
voor de zonale halve finale (let op! Alle spelers opgenomen in de 

resultatenlijst/ranking dienen te voldoen aan de voorwaarden, namelijk in het 
bezit zijn van een handicap 45/54 of lager (Min. baanpersmissie). Indien de 

organisatie vaststelt dat niet iedereen binnen de resultatenlijst/ranking hieraan 
voldoet, zal enkel de winnaar worden uitgenodigd. 
 

Indien een geselecteerde speler weet dat hij niet kan deelnemen aan de zonale 
halve finalewedstrijd, behoudt hij zijn prijs maar dient de club bij het doorgeven 

van de namen van de geselecteerden dit te melden zodat de volgende in 
resultatenlijst/ranking kan worden uitgenodigd (max. top-3). 

De gekwalificeerde kan zich naderhand niet laten vervangen voor de zonale  
halve finale. 
 

 

➢ EXTERNE HULP  
Het gebruik van een elektrische trolley en de hulp van een caddie zijn niet 
toegelaten alsook het gebruik van afstandsmeters (volgens hard card KBGF 
2021). 

 
Straf bij overtreding: diskwalificatie 

 
Nota: Gebruik van elektrische trolley 
Een speler met een aangeboren fysieke of mentale beperking kan een aanvraag 

tot afwijking op deze regel indienen bij GV waarbij het gebruik al dan niet kan 
worden toegestaan.  

 
 

 
➢ CONTROLE VAN SCORES 
BEGELEIDING 

De club dient begeleiding te voorzien in elke flight van categorie II & III (Indien 
mogelijk ook categorie I). 

De kaarten worden ingevuld door de spelers na het beëindigen van elke hole. 
De begeleider vult één kaart in met de 3 scores. 
De vergelijking van de scores zal gebeuren samen met de marker tijdens de 

recording na de ronde. 
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➢ OUDERS & TOESCHOUWERS 
Toeschouwers (ouders, grootouders, etc.) worden niet toegelaten om de partijen 
tijdens de wedstrijd op het terrein te volgen. Zij mogen wel aanwezig zijn en 

helpen bij de start en de aankomst van de spelers. 

 

 
 

➢ WEDSTRIJDCOMITÉ  
Het comité van de kwalificatiewedstrijd is dat van de organiserende club. 
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REGLEMENT GV KIDS TROFEE ZONALE HALVE FINALE 
2021  

 

➢ DATA 
 

Dinsdag 17 augustus: 
Halve finale zone Fantastic Cats (GV Noord): Brasschaat Open G.&C.C. 
Halve finale zone Super Sharks (GV West): Koksijde Golf Ter Hille 

 
Donderdag 19 augustus: 

Halve finale zone Amazing Bears (GV Oost): Witbos G.C. 
Halve finale zone Wonder Dogs (GV Zuid): Brabantse Golf 

 
 

➢ DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
De gekwalificeerden van categorie I, II & III per club. 
 

 
 

➢ SPELFORMULE 
Categorie I:   Single Stableford brut    9 holes 
Categorie II:  Single Stableford met 2 strokes per hole 9 holes 

Categorie III:   Single Stableford met 3 strokes per hole 9 holes 

 

➢ KWALIFICATIE & PRIJZEN 
De eerste 2 plaatsen zich voor de Finale Ethias Kids Trofee op maandag 30 
augustus 2021 te Waregem Golf. 

 
Golf Vlaanderen voorziet volgende prijzen/kwalificaties:  

1ste en 2de hebben een prijs + zijn gekwalificeerd voor finale. 

 

Bij gelijk resultaat wordt rekening gehouden met de laatste 6-3 en laatste hole. 
Ingeval van blijvend gelijk resultaat zal speler met laagste handicap zich plaatsen 
voor de Finale GV Kids Trofee. 

 

Om recht te hebben op prijs en kwalificatie dient men aanwezig te zijn op de 

prijsuitreiking. Bij afwezigheid wordt prijs en kwalificatie doorgegeven aan de 
volgende aanwezige in het klassement (max. top-5) 
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➢ OUDERS & TOESCHOUWERS 
Toeschouwers (ouders, grootouders, etc.) worden niet toegelaten om de partijen 
tijdens de wedstrijd op het terrein te volgen. Zij mogen wel aanwezig zijn en 

helpen bij de start en de aankomst van de spelers. 

 

Nota: Een pro die de begeleiding doet van spelers van zijn club mag tijdens de 
wedstrijd het terrein op. De pro krijgt zo de mogelijkheid om zijn spelers te 
observeren. De pro mag geen tips geven tijdens de wedstrijd. 

 
 

 

➢ EXTERNE HULP  
Het gebruik van een elektrische trolley en de hulp van een caddie zijn niet 
toegelaten alsook het gebruik van afstandsmeters (volgens hard card KBGF 
2021). 

 
Straf bij overtreding: diskwalificatie 

 
Nota: Gebruik van elektrische trolley 
Een speler met een aangeboren fysieke of mentale beperking kan een aanvraag 

tot afwijking op deze regel indienen bij GV waarbij het gebruik al dan niet kan 
worden toegestaan.  

 

➢ WEDSTRIJDCOMITÉ  
Het comité bestaat uit: 
• De Technisch Directeur Topsport/Sport en/of medewerker van GV die 

tevens tornooileider is. 

• leden van de GV Jeugdwerkgroep 
• Referee 
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REGLEMENT FINALE GV KIDS TROFEE 2021 
 

➢ DATA 
Maandag 30 augustus 2021 te Waregem Golf. 
 

➢ DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
De gekwalificeerden van de zonale finales 
 

De gekwalificeerden kunnen zich niet laten vervangen op de finale. 
 

➢ SPELFORMULE 
Categorie I:   Single Stableford Brut    9 holes 
Categorie II:  Single Stableford met 2 strokes per hole 9 holes 

Categorie III:   Single Stableford met 3 strokes per hole 9 holes 

 

➢ PRIJZEN 
Categorie I Jongens: 1ste en 2de  

Categorie I Meisjes: 1ste en 2de  
Categorie II Jongens: 1ste en 2de  
Categorie II Meisjes: 1ste en 2de 

Categorie III Jongens: 1ste en 2de 
Categorie III Meisjes: 1ste en 2de  

 

➢ OUDERS & TOESCHOUWERS 
Toeschouwers (ouders, grootouders, etc.) worden niet toegelaten om de partijen 
tijdens de wedstrijd op het terrein te volgen. Zij mogen wel aanwezig zijn en 
helpen bij de start en de aankomst van de spelers. 

 

Nota: Een pro die de begeleiding doet van spelers van zijn club mag tijdens de 

wedstrijd het terrein op. De pro krijgt zo de mogelijkheid om zijn spelers te 
observeren. De pro mag geen tips geven tijdens de wedstrijd. 

 

 

➢ EXTERNE HULP  
Het gebruik van een elektrische trolley en de hulp van een caddie zijn niet 
toegelaten alsook het gebruik van afstandsmeters (volgens hard card KBGF 
2021). 

 
Straf bij overtreding: diskwalificatie 

 
Nota: Gebruik van elektrische trolley 
Een speler met een aangeboren fysieke of mentale beperking kan een aanvraag 
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tot afwijking op deze regel indienen bij GV waarbij het gebruik al dan niet kan 
worden toegestaan.  
 

➢ WEDSTRIJDCOMITÉ  
Het comité bestaat uit: 

• De Technisch Directeur Topsport/Sport en/of medewerker van GV die 
tevens tornooileider is. 

• leden van de GV Jeugdwerkgroep 

• Referee 
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