
Proficiat, u bent geslaagd voor uw baanpermissietest!!! 

 
Als beloning hiervoor krijgt u beperkte toegang tot de baan.  
 
Het enige dat u nu nog rest is het afleggen van het GVB baanexamen (50€). 
 
Wat houdt dit in? 

▪ U speelt de 9 holesbaan onder begeleiding van een examinator 
➢ Mannen spelen van de rode tee’s, vrouwen van de zwarte tee’s. 

▪ U krijgt een starthandicap van 54. Dit wil zeggen dat u op elke hole 3 extra slagen 
krijgt, m.a.w. een PAR 4 wordt voor u een PAR 7. 

▪ Er wordt gespeeld volgens de spelformule “Stableford”.  
➢ Dit wil zeggen dat indien u PAR speelt op een hole, u daarvoor 2 punten krijgt.  
➢ Speelt u 1 slag minder dan PAR (=Birdie), krijgt u 3 punten. 2 slagen minder 

dan PAR (=Eagle) zijn 4 punten, enzovoort… 
➢ Speelt u 1 slag meer dan PAR (=Bogey), krijgt u 1 punt 
➢ Speelt u 2 of meer slagen dan PAR, kan je niet meer scoren en dien je de bal 

op te rapen 
▪ Wanneer u na afloop van de 9 holes in totaal 18 stablefordpunten haalt, ben je 

geslaagd en krijg je starthandicap 54. 
➢ Speel je minder dan 18 stablefordpunten, zal je het examen moeten herdoen 
➢ Speel je meer dan 18 stablefordpunten, dan worden alle punten boven de 18 

afgetrokken van je starthandicap 
Bv. Je speelt 25 stablefordpunten, dat zijn 7 punten meer dan 18. Dan 
krijg je als starthandicap 47.  (=54 – 7) 

 
Praktisch: 

▪ U neemt contact op met 1 van onze examinatoren (gegevens onderaan). 
▪ U spreekt met hen een datum en uur af om je examen af te leggen. 
▪ U belt vervolgens naar de balie (09/342.42.79) om 1 flight te blokkeren. Laat ook 

even weten wie je examen zal afnemen. 
▪ U betaalt op de dag zelf aan de balie vooraleer je de baan opgaat. 

 
Gegevens examinators: 
                                                                                      
Dirk Dendooven      Antoine De Bruycker: 
Dirk.dendooven@telenet.be     antoine.de.bruycker@telenet.be 
0475/72.08.28       0473/83.14.29 
 
Rik Van Cauter:       Gunther Matthijs: 

hendrik.van.cauter@telenet.be      matthijsgunther@gmail.com  

0475/36.70.57       0475/25.09.88 

 

Ruben De Vleeschhouwer     Nic Coryn 

ruben.de.vleeschhouwer@oost-vlaanderen.be   Nic.coryn@pandora.be  

        0486/69.19.50 

 

      

 

Veel succes!!! 
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