Golf
Puyenbroeck
tarieven
ballenkaart inbegrepen

bruikleen clubs inbegrepen

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen vindt dat iedereen aan golfsport moet kunnen doen.
Om de golfsport voor iedereen vlot toegankelijk te maken, ontwikkelde het provinciebestuur
in 2004 een ‘publieke golf’ in provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke.
Golf Puyenbroeck heeft als hoofddoel de golfsport als een volwaardige, life-time en
laagdrempelige sport te introduceren in Oost-Vlaanderen. In tegenstelling tot de klassieke
golfclubs moet je in Golf Puyenbroeck geen toetredingsvergoeding betalen.
Je betaalt enkel een dagticket of een budgetvriendelijk jaarabonnement om er te kunnen
golfen.
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In eerste instantie gebeurt dit via een eigen en uitgebreid opleidingsaanbod voor
beginnende golfers. In tweede instantie wil Golf Puyenbroeck de mogelijkheid creëren voor
gevorderde golfers om deel te nemen aan een aangepast activiteitenaanbod georganiseerd
door onze sportcommissie.
Het golfterrein met een lengte van 3 155m en PAR 36 is zo ontworpen dat elke speler er
een sportieve uitdaging in vindt. De greens zijn doordacht, beschermd door natuurlijke
waterhindernissen of kunstmatig aangelegde zandbunkers. Kortom, alles om je golfvaardigheden echt te testen. Dit kan zowel tijdens een rondje met vrienden als tijdens een van de
(qualifying) competities die door Golf Puyenbroeck georganiseerd worden.
De oefenfaciliteiten zoals o.a. de driving range, oefenbunker, oefenholes en puttinggreen
van Golf Puyenbroeck zijn toegankelijk voor iedereen. Golf Puyenbroeck beschikt bovendien
over een volledig uitgeruste indoor oefenruimte en overdekte afslagplaatsen.
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faciliteiten

· golfterrein 9 holes (PAR 36)
· driving range
· puttinggreen & chipping area
· oefenholes & bunker
· indoor oefenruimte (Flightscope & Swinganalyse)
· golfshop (basisbenodigdheden)
· kleedkamers met lockers & douchefaciliteiten
· golftas lockers
· toegankelijk voor personen met fysieke beperkingen (Powergolfer)

opleidingen en initiaties

· individuele- en groepslessen o.l.v. golfprofessional
· instappakketten
· initiaties, kennismakingen en ontdekkingen
· clinics (buiten seizoen)
· stages
· jeugdwerking
· theorie- en praktijklessen
· golfvaardigheidsexamens in 3 stappen

evenementen

· golfwedstrijden op Golf Puyenbroeck en op verplaatsing naar andere
golfterreinen
· thema golfevenementen voor juniors, dames, heren, senioren en beginners
· deelname aan kwalificaties en kampioenschappen georganiseerd voor VVG
en KBGF
· jaarlijkse deelname Start-To-Golf dag
· opendeurdag sportcentra

tarieven greenfees
oefenholes & driving range (afslag, putting en bunker)
< 12 jaar
€ 5,00

12 - 21 jaar
€ 5,00

> 21 jaar
€ 10,00

waarborg elektronische toegang/ballen kaart: € 3,00/kaart
toegang mits reservatie · inbegrepen in alle abonnementen · betalend voor ‘vrije golfers’
en bezoekers

terrein (incl. driving range) (*) (**) [A]
9-holes
18-holes

< 12 jaar
€ 7,50
€ 12,50

12 - 21 jaar
€ 15,00
€ 25,00

> 21 jaar
€ 30,00
€ 50,00

(*) geldende federatiekaart verplicht · maximum handicap 45
(**) korting voor ‘gele’ (-75%), ‘rode’ & ‘gouden’ (-100%) federatiekaarten

groepskorting terrein (incl. driving range) (*) (**)
[A] >24 speler + aangekondigd
9-holes
18-holes

< 12 jaar
€ 6,25
€ 10,00

12 - 21 jaar
€ 12,50
€ 20,00

> 21 jaar
€ 25,00
€ 40,00

(*) geldende federatiekaart verplicht · maximum handicap 45
(**) korting voor ‘gele’ (-75%), ‘rode’ & ‘gouden’ (-100%) federatiekaarten
[A] annulatie/verplaatsen baan-greenfee min. 24 uur voor aanvang via Golf Puyenbroeck-balie
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tarieven golfballen driving range
1 credit (24 ballen)
10 credits (240 ballen)

€ 1,00
€ 8,00

tarieven abonnementen
driving range

driving range abonnement (*) (**)
< 21 jaar
€ 60,00

> 21 jaar
€ 120,00

(*) abonnement is 12 maanden geldig vanaf datum van afsluiting
(**) verplichte aansluiting als stagiair golfer bij de KBGF

stagiairekaart KBGF
< 21 jaar
€ 8,00

> 21 jaar
€ 22,00

geldig gedurende de duur van het driving range-abonnement
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terrein (full)
terreinabonnement ‘volwassenen’ > 21 jaar (*) (**)
beginners (hcp 37 - 45)
€ 672,00

gevorderden (hcp 0 - 36)
€ 768,00

terreinabonnement ‘junioren’ (familiekorting inbegrepen) (*) (**)
(in familieverband)
1e kind
2e en volgend kind

< 12 jaar		 12 - 21 jaar
€ 156,00
€ 252,00
€ 144,00
€ 204,00

(*) abonnement is geldig van 1/4 tot 31/3 van daaropvolgende jaar, een tussentijdse instap wordt
		 pro rata verrekend
(**) verplichte aansluiting als amateur golfer bij de KBGF

federatiekaart KBGF terreinabonnees
< 21 jaar
€ 10,00

> 21 jaar
€ 52,00

bij elke jaarlijks abonnement dient men eveneens de aansluiting KBGF te verlengen (golfers aangesloten
bij KBGF via andere Belgische ‘homeclub’ zijn hiervan vrijgesteld)

duplicaat federatiekaart KBGF € 15,70/kaart
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terrein (budget)
budgetabonnement voor ‘volwassenen’ > 21 jaar (*) (**) (***)
beginners (hcp 37 - 45)
€ 420,00

gevorderden (hcp 0 - 36)
€ 480,00

-50% korting greenfee 9 holes (te betalen bij elk bezoek)
-50% korting greenfee 18 holes (te betalen bij elk bezoek)

€ 15,00
€ 25,00

federatiekaart KBGF ‘bicolore’ budgetabonnees (**) (***)
< 21 jaar
€ 10,00

> 21 jaar
€ 52,00

bij elke jaarlijks abonnement dient men eveneens de aansluiting KBGF te verlengen (golfers aangesloten
bij KBGF via andere Belgische ‘homeclub’ zijn hiervan vrijgesteld)
(*) abonnement is geldig van 1/4 tot 31/3 van daaropvolgende jaar, een tussentijdse instap wordt
		 pro rata verrekend
(**) verplichte aansluiting als amateur golfer bij de KBGF
(***) budgetabonnees kunnen enkel deelnemen aan alle wedstrijden (behalve GP-TOUR) mits betaling
		 van de volle greenfee en wedstrijdfee

duplicaat federatiekaart KBGF € 15,70/kaart
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tarief handicapregistratie ‘vrije golfer’
(geen abonnement)

handicapregistratie ‘vrije golfer’ (*)
< 21 jaar
€ 98,00

> 21 jaar
€ 98,00

federatiekaart KBGF ‘bicolore’ vrije golfers
< 21 jaar
€ 10,00

> 21 jaar
€ 52,00

bij jaarlijkse vernieuwing dient de ‘vrije golfer’ eveneens zijn aansluiting bij KBGF en ‘bicolore’
federatiekaart te verlengen
(*) verplichte aansluiting als amateur golfer bij de KBGF · bij de registratie als ‘vrije golfer’ aankoop
		 van de ‘bicolore’ federatiekaart verplicht

tarieven verhuur accommodatie en materialen
materiaallocker
trolley

€ 90,00/jaar
€ 7,50/dag

(*) huur gelijklopend met het geldende abonnement · enkel beschikbaar voor terrein- en
		budgetabonnees

algemene voorwaarden
Volgens de statuten van de KBGF is elke Belgische golfclub vrij om zijn toegangs
voorwaarden en greenfee-tarieven voor de houders van de bicolore federatiekaart
afwijkend te bepalen van de voorwaarden die gelden voor een houder van gewone
federatiekaart.
1. Golfers die via Golf Puyenbroeck een bicolore federatiekaart aanvragen, aanvaarden
deze statutaire voorwaarden.
2. De deelname aan bepaalde wedstrijden op Golf Puyenbroeck en/of op verplaatsing
is beperkt of niet toegestaan voor de houders van een bicolore federatiekaart. Meer
informatie kan je terugvinden op de wedstrijdkalender.
3. Houders van een bicolore federatiekaart van Golf Puyenbroeck moeten zich er bij
een bezoek aan een andere club zelf van vergewissen welke voorwaarden en
greenfee-tarieven ter plaatse van toepassing zijn.
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tarieven individuele lessen
tarieven individuele golflessen [A] [V]
golfles ½ uur (*)
max. 1 pers.
€ 27,50
golfles 1 uur (*)
max. 2 pers.
€ 55,00
flightscope inbegrepen (ook indoor)		
(*) lestarief wordt voor niet-abonnees en vrije golfers verhoogd met de toepasselijke geldende greenfee
		 (driving range of terrein)

tarieven groepslessen
junior [A]
juniorles
		
3 juniorlessen per maand (enkel weekend)

€ 8,00 p.p.
€ 20,00 p.p.

initiaties (min. 8 pers.) [A]
kennismaking (1 uur)
		
golfontdekking (1,5 uur)
golfinitiatie (2 uur)
		
footgolf (± 2 uur) (enkel weekdagen)

€ 12,00 p.p.
€ 16,00 p.p.
€ 20,00 p.p.
		€ 15,00 p.p.

mits reservatie en afhankelijk van beschikbaarheid · gezamenlijke facturatie of contante betaling
per groep

clinic (min. 5 pers.) [A]
golfclinic: 1,5 uur (voor abonnees) (*)
golfclinic: 1,5 uur (niet-abonnees) (*)

€ 20,00
€ 30,00

[A] afwezigheid op een van de lessen geeft geen recht op terugbetaling of compensatie op een ander
ogenblik
[V] verplaatsen van een golfles kan tot 48 uur op voorhand via de balie van Golf Puyenbroeck
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tarieven stages
volwassenen > 21 jaar (min. 8 pers.) [A]
beginners: 1 halve dag (3 uur) 		€ 40,00 p.p.
bezoekers en terreinabonnees (hcp 37 - 54)		
gevorderden: 1 halve dag (3 uur)
€ 50,00 p.p.
bezoekers en terreinabonnees (hcp 0 - 36)

juniors < 21 jaar (min. 3 pers.) [A]
1e contact: 3 halve dagen (9 uur)
eerste contact, zonder GVB, zonder abonnement
beginners: 3 halve dagen (9 uur)
beperkt contact, zonder GVB en/of abonnement
beginners: 3 halve dagen (9 uur)
beperkt contact, zonder GVB, met abonnement
gevorderden: 3 of 5 volle dagen (18 of 30 uur)
met GVB, zonder terreinabonnement
gevorderden: 3 of 5 volle dagen (18 of 30 uur)
met GVB, met terreinabonnement

€ 45,00 p.p.
of € 15/dag
€ 75,00 p.p.
of € 25/dag
€ 60,00 p.p.
of € 20/dag
€ 35,00/dag
€ 30,00/dag

[A] afwezigheid op een van de stagedagen geeft geen recht op terugbetaling of compensatie op een
ander ogenblik
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golfvaardigheidsbewijs
tarieven ‘start to golf’ (startend golfen in groep) [A]
instappakket ‘driving range’ (*)
instappakket ‘baan’ (*) 		
G-instappakket ‘driving range’ (*)(**)
G-instappakket ‘baan’ (*)(**)

€ 95,00 p.p.
€ 135,00 p.p.
€ 95,00 p.p.
€ 135,00 p.p.

5 x 1,5 uur les op vaste tijdstippen o.l.v. een golfprofessional
(*) incl. 2 maanden toegang tot de driving range en oefenholes vanaf de eerste instaples
(**) G-golf: enkel toegankelijk voor personen met een fysieke beperking

tarieven golfvaardigheidbewijs (lessen & examens) [A]
theorieles (1,5 uur) (*)
theorie-examen (*)
praktijkexamen (driving range) (*)
praktijkexamen (9-holes) (**)

min. 4 pers
min. 4 pers.
min. 4 pers.
max. 3 pers.

€ 15,00 p.p.
€ 7,00 p.p.
€ 10,00 p.p.
€ 50,00 p.p.

(*) enkel mogelijk op georganiseerde data en na reservatie via de balie
(**) op afspraak en na reservatie bij een vrij te kiezen examinator
		 (contactgegevens te verkrijgen via de balie)
[A] afwezigheid op één van de lessen en/of examens geeft geen recht op terugbetaling of
compensatie op een ander ogenblik

inhoud en verloop van de testen: www.golfbelgium.be - GVB examenreglement

baanpermissie greenfee voucher
6 vouchers twv € 15,00		

€ 90,00 p.p.

· eenmalige korting voor 6 x 9-holes op naam
· gebruik onder begeleiding ‘buddy’ (> 21 jaar en hcp 0-54)
· te gebruiken na het slagen op de ‘baanpermissietest’ en vóór het slagen
van het praktijk examen ‘9-holes’
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tarieven wedstrijdfee (wedstrijden georganiseerd door Golf Puyenbroeck)
wedstrijden op eigen terrein
allen/gevorderden/senioren/dames
qualifying		

€ 5,00

(*) voor ‘budget’ terreinabonnees, bezoekers en ‘vrije golfers’ wordt
		 bovenop de wedstrijdfee de geldende greenfee aangerekend

non-qualifying en winterwedstrijden

gratis

(*) enkel voor ‘full’ terreinabonnees

begeleide wedstrijden ‘qualifying’ (*) [W]
< 12 jaar
€ 3,75

12 - 21 jaar		 > 21 jaar
€ 7,50
€ 15,00

(*) voor ‘budget’ terreinabonnees, bezoekers en vrije golfers wordt bovenop de wedstrijdfee de
		 geldende greenfee aangerekend

juniorwedstrijd [W]
terrein abonnees
niet-terrein abonnees
gratis		
€ 8,00
aan bepaalde volwassen UIT-wedstrijden kunnen junioren deelnemen, aangepaste greenfee wordt aangerekend indien van toepassing

wedstrijden op externe terrein

juniors/allen/gevorderden/ senioren/dames
qualifying
non-qualifying
zie wedstrijdkalender
zie wedstrijdkalender
greenfee zoals onderhandeld bij club
greenfee zoals onderhandeld bij club
[W] enkel bij annulatie van een wedstrijd door Golf Puyenbroeck wordt de wedstrijdfee/greenfee
verschoven naar een volgende wedstrijd of als dit niet kan, wordt deze terugbetaald
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reservatie starttijd, les of deelname wedstrijd
een in België gefedereerd golfer met federaal nummer
· surf naar www.i-golf.be

· log in met je federaal nummer en i-pass code
· reserveer een starttijd op de baan
· gratis voor terreinabonnees van Golf Puyenbroeck
· online betalend voor niet-abonnees en ‘vrije golfers’ van Golf Puyenbroeck
· boek een golfles bij een pro
· online betalend voor alle golfers
· registreer uw deelname aan een wedstrijd
· online betalend voor alle golfers met GVB (max. hcp 54)

een niet in België gefedereerde golfer

of beginnende golfer zonder federaal nummer (geen GVB)
· surf naar www.golfinflanders.com
· kies voor de pagina van Golf Puyenbroeck
· reserveer een starttijd op de baan
· online betalend voor alle golfers met GVB (max. hcp 54)
· boek een golfles bij een pro
· online betalend voor alle golfers
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contact

Golf Puyenbroeck
Craenendam 5, 9185 Wachtebeke
09 342 42 79 / 76
golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

openingsuren

vindt u terug op de website
www.puyenbroeck.be/algemeen-en-praktisch/bezoekers#golf

