
 

 
 

 

Beleidsplan jeugd 

1. Inleiding: 

Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub 
Geijsteren. De club is opgericht in 1974. Het terrein waarop de baan zich bevindt bestond 
in het verleden uit een bos- en uit landbouwgronden. De eerste 13 holes zijn gesitueerd in 
het bos en de laatste 5 holes zijn aangelegd op het landbouwgebied. Centraal in het 
terrein ligt het clubhuis, met daarnaast diverse oefenfaciliteiten zoals de puttinggreen, de 
driving range, de pitch- en puttcourse en de zogenaamde “gouden driehoek”. 

De Golf- en Countryclub Geijsteren is een besloten vereniging, de vereniging heeft 
ongeveer 750 leden, waaronder 50 jeugdleden. 

2. Lidmaatschap: 

Het lidmaatschap voor jeugdleden is bedoeld voor kinderen en jongeren van ca. 7-21 jaar. 
De beginleeftijd is een indicatie en zal van persoon tot persoon bekeken worden in een 
intake gesprek, wat door de pro afgehandeld zal worden. Het is belangrijk dat het nieuwe 
lid past binnen de bestaande lesmogelijkheden en ook fysiek en mentaal toe is aan 
golflessen. 

Voor de eindleeftijd hanteren we een leeftijdsgrens die de NGF stelt, te weten 21 jaar. De 
verwachtingen ten aanzien van onze jeugdleden kunnen als volgt worden omschreven: 

Een actief jeugdlid: 

- Doet mee aan de lessen 

- Zegt af bij verhindering 

- Doet mee aan de wedstrijden 

- Doet mee aan andere activiteiten 

- Levert tenminste 6 kaarten in (9 holes) 

- Doet en haalt GVB theorie 

- Haalt baanpermissie 

- Haalt GVB praktijk 

- Behaalt en verlaagt handicap 

Deze voorwaarden zullen in een intake gesprek besproken worden. Nieuwe leden krijgen 
vijf proeflessen tegen betaling van € 50 aangeboden. Deze lessen zullen door de pro 
ingedeeld worden. 

Opzeggen lidmaatschap 

Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit uiterlijk 1 maand vóór het einde 
van het kalenderjaar schriftelijk aan het secretariaat en bij de jeugdcommissie van de club 
bekend te maken. 

 

 

 



 

 

Contributie lidmaatschap 

Voor kinderen van 8 tot en met 18 jaar: 

Betaling jaarlijkse contributie/greenfee/NGF bijdrage is in totaal € 126 (bijdrage NGF € 8). 

Voor kinderen van 19 en 20 jaar: 

€ 182 contributie + € 275 inschrijfgeld en € 8 bijdrage NGF. In totaal € 465. 

Algemeen 

Voor de jeugdleden tot 19 jaar wordt geen inschrijfgeld betaald. 

3. Programma: 

Het jeugdprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 

- praktijklessen op de driving range/puttinggreen 

- praktijklessen door de baan 

- theorielessen 

- wedstrijden en evenementen 

- GVB theorie examens 

- GVB praktijk examens 

- uitwisselingen met andere clubs 

 

4. Wedstrijden/activiteiten: 

Het streven is per jaar een 6 tal wedstrijden te organiseren alleen voor onze jeugdleden. 
Deze wedstrijden zullen al dan niet qualifying zijn. De wedstrijden worden vóóraf 
aangekondigd middels onze wedstrijdkalender. Ook zal de pro met regelmaat op deelname 
van wedstrijden wijzen. Het mag voor zich spreken, dat de wedstrijden dusdanig worden 
ingekleed dat er voor elk niveau wat wils is. De jeugdcommissie verwacht wel dat ouders 
zich beschikbaar stellen om de jeugdwedstrijden te begeleiden. 

Ook kun je je als jeugdlid inschrijven voor wedstrijden die opengesteld zijn voor alle leden 
van de club. Ongeveer 70% van de wedstrijden zijn recreatieve wedstrijden en de andere 
30% zijn zogenaamde qualifying wedstrijden. Dit geldt ook voor wedstrijden, die door 
andere clubs worden georganiseerd. Deze wedstrijden worden gepubliceerd via de NGF 
jaarkalender, de NGF website of via affiches op het mededelingenbord in de hal van het 
clubgebouw.   

Ieder jaar neemt de vereniging deel aan landelijke competitie wedstrijden. Getracht wordt 
zoveel mogelijk jeugdteams te vormen om aan deze jeugdcompetitie deel te nemen. Ieder 
teams bestaat uit minimaal 6 spelers (jongens en meisjes). Bij de indeling wordt gekeken 
naar handicap en leeftijd van de deelnemers. Per competitiejaar worden 6 tot 8 (uit- en 
thuis) wedstrijden gespeeld. 

De jeugd kan niet alleen deelnemen aan de clubwedstrijden, maar ook meedoen aan 
allerlei activiteiten die de NGF organiseert, zoals funfactories/diverse touren/competitie, 
teamtour (zie hiervoor www.ngf.nl). 

 



 

 

 

Inschrijven voor wedstrijden binnen de eigen club gaat via de website van de club. 

(www. golfclubgeijsteren.nl). 

Baanpermissie: 

Baanpermissie wordt verleend via de pro. Met baanpermissie mag je onder begeleiding van 
een volwassene de baan in en mag je meedoen aan wedstrijden voor de jeugd. Het streven 
is om binnen 12 maanden baanpermissie te behalen. Dit kan echter niet zonder oefenen 
buiten de lessen om! 

Indien een jeugdlid na 12 maanden geen baanbewijs heeft gehaald, niet geoefend heeft en 
minder gemotiveerd is tijdens de lessen, dan kan de jeugdcommissie het jeugdlid uit het 
lesprogramma verwijderen. 

Indien een jeugdlid 12 maanden ná het behalen van het baanbewijs geen handicap heeft 
behaald kan de jeugdcommissie het jeugdlid uit het lesprogramma verwijderen. 

GVB- NGF theorielessen: 

Op nader aan te geven tijdstip(pen) zal de jeugdcommissie speciaal voor de jeugd 
theorielessen geven. Aanwezigheid bij 4 theorielessen is verplicht. Deze lessen zullen 
gehouden worden in het clubhuis en/of in de baan. Tijdens de lessen zal gebruik worden 
gemaakt van het boekje “Regellessen voor de jeugd”. Dit is verkrijgbaar via de pro’s. Zie 
ook www.ngf.nl-jeugd-jeugd GVB. 

GVB praktijk: 

Voor kinderen tot 14 jaar zijn de eisen waaraan voldaan moet worden als volgt aangepast: 

Tot en met 10 jaar: 12 boven Par over de 3 beste van de 4 gespeelde holes. 

11 tot 14 jaar: 10 boven Par over de 3 beste van de 4 gespeelde holes. 

14 jaar en ouder: zelfde eisen als bij volwassenen (zie ook www.ngf.nl-jeugd-jeugd GVB). 

Of en wanneer iemand in aanmerking komt voor het GVB praktijkexamen is afhankelijk van 
de prestaties en wordt aangegeven door de pro of de jeugdcommissie. Het opgeven bij de 
handicap- en regelcommissie gaat dus via de pro of de jeugdcommissie. 

Indien een kind ouder dan 14 jaar is, wordt het GVB examen afgenomen zoals bij 
volwassenen. 

5. Rol van de ouders: 

De jeugdcommissie vindt het belangrijk dat ouders een aantal malen per jaar beschikbaar 
zijn voor assisterende taken bij de uitvoering van ons jeugdbeleid. De inzet van ouders kan 
worden gevraagd bij wedstrijden. Wanneer iedereen meedoet kan de frequentie tot een 
minimum beperkt blijven. Wanneer u op de ingeroosterde dagen niet beschikbaar bent, 
dient uzelf voor vervanging te zorgen. Mocht u als ouder een actievere rol willen spelen, 
dan kunt u dat uiteraard kenbaar maken aan de jeugdcommissie.  
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6. Lessen: 

Elk kind dat lid is van Golf- en Countryclub Geijsteren kan gebruik maken van de lessen. De 
lessen worden gegeven door onze pro. De lessen duren telkens  1 uur. De data en 
tijdstippen van de lessen worden kenbaar gemaakt in het lesschema. Dit schema wordt per 
e-mail verzonden naar de kinderen en staat op de website. Meedoen aan de lessen alleen 
is niet voldoende. Oefenen en wedstrijden spelen hoort bij het beoefenen van de 
golfsport. Daarom stelt de jeugdcommissie eisen aan de inzet van ouders en jeugd om 
vooruitgang in het spelniveau te bereiken. Bij onvoldoende vooruitgang zal de 
jeugdcommissie het betreffende jeugdlid uit het lesprogramma verwijderen. 

6 tot 8 maal per jaar worden zgn. “inlooplessen” gegeven. De duur van deze lessen is 2 
uur, deze lessen worden gegeven bovenop de reguliere lessen en ongeacht het niveau van 
de kinderen. 

In de trainingslessen zal door de ouders/begeleiders, in overleg met de pro, de 
onderstaande items worden voorbereid en/of klaargezet: 

- Par 2 test 

- Shortgame test 

- 9 holes spelen onder begeleiding, kennismaking met de baan in de vorm van Texas 
scramble 

- Chip-pitch-bunker-putt circuits 

Een en ander zal door de professional worden uitgelegd. 

Na een lesperiode van zes maanden vindt er een evaluatie plaats. Dit houdt in dat een kind 
zal moeten kiezen, in samenspraak met de pro en de ouders, of hij/zij besluit om verder 
te gaan. De pro heeft hierin het laatste woord. Als men een keuze gemaakt heeft, zullen 
na drie maanden wederom de prestaties bekeken worden. Men kan dan switchen naar 
prestatief of recreatief speler of andersom. De meest belangrijke ijkpunten zijn: prestatie, 
interesse, gedrag en vlijt. De ijking zal uitgevoerd worden door pro, jeugdcommissie, 
begeleiding theorie en begeleiding GVB. 

Criteria voor evaluatie: 

- Prestatie: een prestatief jeugdlid maakt werk van zijn/haar handicap. Hij/zij heeft 
een handicap of probeert deze te krijgen de komende 12 maanden. Daarnaast 
wordt er aan minimaal 4 eugdwedstrijden deelgenomen . 

- Interesse: interesse, leergierigheid zijn van groot belang voor de sportieve 
ontwikkeling. Door fouten maken leert een kind. 

- Gedrag: op de baan, tijdens de jeugdwedstrijden en lessen op Geijsteren of elders. 
Hierbij wordt gelet op de houding, eerlijkheid en sportiviteit. 

- Vlijt: tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Naast de lessen is oefenen en trainen 
van belang  voor de sportieve vordering. 

Als een kind zich aanmeldt als lid van golfclub Geijsteren zullen intake formulieren én het 
beleidsplan uitgereikt worden. Deze formulieren dienen getekend door de ouders bij de 
club ingeleverd te worden. 

 

 



 

 

 

Naast de reguliere lessen op de driving range en puttinggreen zal een aantal lessen door de 
baan gegeven worden. De lessen worden gegeven gedurende het hele jaar. Word je later in 
het seizoen lid dan kan worden aangesloten bij het lopende lesprogramma. Inhalen van 
lessen is niet mogelijk. Bij de indeling van de lessen wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het niveau en de leeftijd van de kinderen. 

Het doel van de lessen in om, in eerste instantie het GVB praktijkexamen te halen en 
vervolgens een officiële NGF handicap (36.0). 

Om inzicht te krijgen in de bezetting van de lessen zal een presentielijst worden 
bijgehouden. Er wordt verwacht, dat wanneer je niet kunt komen lessen, je dit kenbaar 
maakt bij de pro. 

Spelregels tijdens de lessen: 

- Op tijd komen is belangrijk! Het stoort heel erg wanneer de training begonnen is en 
er komen nog spelers bij. Te laat komen betekent meestal géén les! 

- Doe je best, dat is het enige dat er gevraagd wordt. De techniek lukt niet altijd, 
soms is het best moeilijk. 

- Veiligheid staat bovenaan. 

- Ouders kunnen niet aanwezig zijn tijdens de les. We zullen iedere periode een 
meeting organiseren om de vorderingen van het kind te bespreken. 

- Vragen graag kort aan het begin of het einde van de les. 

 

7. Website: 

Op de website zijn de volgende gegevens te vinden: 

- namen en telefoonnummers van de leden van de jeugdcommissie, indeling van de 
lessen en lestijden onder het hoofd "leden - commissies - jeugdcommissie". 

- naam, emailadres en website van de pro onder het hoofd "professional". 

- data, openstelling, inschrijving en uitslagen van wedstrijden onder het hoofd 
"kalender". 

 


