
De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een groot aantal jeugdleden. Om alle jeugdactiviteiten in goede banen te 

leiden is er een enthousiaste jeugdcommissie.

De jeugdcommissie heeft zich als doel gesteld de belangen van de jeugd binnen de club te behartigen en de jeugd 

te enthousiasmeren. Door het jaar heen worden de jeugdtrainingen gefaciliteerd en jeugdleden begeleiden bij het 

stappenplan (zie site NGF). Er worden diverse wedstrijden georganiseerd en er is extra training en begeleiding voor de 

competitieteams.

Maar het allerbelangrijkste doel van de jeugdcommissie is ervoor te zorgen dat de jeugdleden het bij de GCH naar hun 

zin hebben en de mogelijkheid krijgen hun persoonlijke doel binnen de golfsport te bereiken.

Lidmaatschap nieuwe leden
• Aanvraag voor jeugdlidmaatschap indienen bij het secretariaat

•  Het secretariaat geeft de aanvraag door aan de JeugdCommissie (JeCo) en aan de professionals (pro’s)

In januari van ieder jaar zal bepaald worden hoeveel nieuwe jeugdleden er aangenomen kunnen worden. De jeugdleden 

die op de wachtlijst staan worden benaderd door het secretariaat. De jeugdleden wordt een dag en tijd aangeboden, 

hierbij wordt rekening gehouden met het niveau en leeftijd van het jeugdlid.

In het lidmaatschap is het volgende inbegrepen:

	 •	15	golflessen

 • gebruik van de drivingrange, chipping green en puttinggreen

 • zo vaak spelen als je wilt als je baanpermissie, of een spelhandicap hebt

 • deelname aan de jeugdwedstrijden

De contributie is in 3 leeftijdscategorieën ingedeeld. Informatie hierover is op te vragen bij het secretariaat. Een 

verenigingsjaar loopt van januari tot december.

De lessen zijn in de periode van medio april tot en met november.

Wanneer je jeugdlid bent is het mogelijk via een stappenplan je baanpermissie en je clubhandicap te behalen. (zie ook 

site NGF).

Tot en met 14 jaar gaat dit via de Jeugdcommissie en daarna via het ´volwassenen-traject´.

Opzeggen lidmaatschap
Wanneer je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit vóór 1 december van het lidmaatschapsjaar

schriftelijk aan het secretariaat bekend te maken.

Jeugdbeleidsplan



Jeugdtrainingen
Per jaar krijgen de jeugdleden van Golfclub Heiloo vijftien 

jeugdlessen in groepsverband aangeboden. Het streven is er om 

maximaal acht jeugdleden per lesgroep in te delen. Er zal zoveel 

mogelijk worden gekeken naar een indeling op leeftijd en niveau.

De indeling zal gemaakt worden door de professionals in overleg 

met de jeugdcommissie. De indeling zal eind maart beschikbaar zijn.

Mocht een jeugdlid niet aanwezig kunnen zijn bij de les dan dient 

dit tot 24 uur van te voren per mail doorgegeven te worden, binnen 

de 24 uur dient dit telefonisch of per sms te geschieden bij de 

professional.

Indien de professional een les afwezig is wordt dit vermeld op de 

website of worden de jeugdleden hiervan op de hoogte gebracht 

per email. De les die geen doorgang kan vinden wordt op een later 

tijdstip ingehaald. Wijzigingen op korte termijn worden telefonisch 

doorgegeven.

Het is belangrijk dat de jeugdleden op tijd aanwezig zijn en gepaste 

kleding dragen en golf- of sportschoenen. Ook dienen zij een 

ballenkaart met voldoende tikken of muntgeld voor ballen mee te 

nemen.

Vanzelfsprekend verwachten we dat de jeugdleden positief 

meedoen aan de lessen en de aanwijzingen van de pro opvolgen.

Wanneer je lid bent van de GC Heiloo, dan is het de bedoeling dat je 

verder komt dan de matjes op de driving-range.

Naast de lessen is het goed om zelf ook te oefenen, eerst op de 

driving-range en als je eenmaal baanpermissie hebt, op de baan.

Wedstrijden
De jeugdcommissie organiseert minimaal zes maal per jaar voor de 

jeugdleden een wedstrijd. We beginnen het seizoen met een fun-

wedstrijd, in juni is het ouder-kind toernooi en eind december de 

oliebollenwedstrijd. In de maanden van mei tot november worden er 

verder nog wedstrijden georganiseerd op de zondag. Ook kunnen er 

enkele uitwisselingen met andere clubs op het programma komen 

te staan.

Het aanmelden voor wedstrijden geschiedt via de website van de 

golfclub in het E-golf-4U systeem. Afmelden voor een wedstrijd 

gaat ook via dit systeem tot drie dagen van te voren. Indien er 

toch nog binnen drie dagen afgezegd moet worden dan dient de 

wedstrijdleider gecontacteerd te worden.

De JeCo stelt zich ten doel, en van de jeugdleden wordt verwacht, 

dat ze aan minimaal drie wedstrijden per jaar deelnemen.

Overige doelstellingen voor de wedstrijden:
 • Plezier hebben

 • Wedstrijdervaring opdoen

 • Spelniveau verbeteren

Een overzicht van alle lessen en alle wedstrijden kun je terugvinden 

op onze website.

Baanpermissie en 9-stappenplan
De JeCo (JeugdCommissie) stelt zich ten doel dat ieder jeugdlid, van 

9 jaar en ouder, binnen twee jaar zijn club-handicap heeft behaald.

De professional bepaalt of jeugdlid in aanmerking komt voor 

baanpermissie.

Tijdens enkele meet/overlegmomenten per jaar tussen de 

jeugdcommissie en de pro’s wordt bekeken welke jeugdleden in 

aanmerking komen voor vervolg stappenplan.

Het stappenplan bestaat uit een theoriegedeelte en een 

praktijkgedeelte. Voor jeugdleden die in het lopende jaar de leeftijd 

van 14 jaar nog niet bereiken zal de begeleiding worden gedaan 

door de jeugdcommissie. Jeugdleden van 14 jaar en ouder zullen 

worden doorverwezen naar het volwassenentraject van de club.

Theorie
Meerdere theorielessen op de club gevolgd door het theorie-

examen.

Praktijk
Oefenen tijdens de lessen met golfprofessional, zelf oefenen, 

praktijkexamen in de baan.

Zie voor info baanpermissie en club-handicap: www.ngf.nl



Kernwaarden
Wij vinden onderstaande kernwaarden erg belangrijk. De 

jeugdcommissie zal hier extra aandacht aan besteden.

Eerlijkheid
Onder alle omstandigheden eerlijk blijven. Het is heel uniek dat je 

bij golf jezelf een straf geeft als dit volgens de regels moet.

Sportiviteit
Je gedragen als een sportman/vrouw, zowel bij verlies als bij winst.

Respect
Het is belangrijk in golf dat je respect hebt voor jezelf,je partners 

waar je mee speelt,je tegenstanders en de baan.

Vertrouwen
Zelfvertrouwen speelt een grote rol op wat voor niveau je ook 

speelt. Je moet altijd zelfvertrouwen hebben in je vaardigheden van 

spelen. Geef dit vertrouwen ook aan anderen als ze het er moeilijk 

mee hebben.

Verantwoordelijkheid
Tijdens golf ben je verantwoordelijk voor jezelf en de dingen die je 

doet op de baan. Je houdt zelf je score bij, repareert je divots etc.

Weerstand/acceptatie
In golf moet je leren omgaan met slechte slagen/rondes of een 

verkeerde bounce bij een goed geslagen bal.

Manieren/beleefdheid
Iedere ronde begint en eindigt met een hand geven,je kijkt elkaar 

aan en doet je pet af. Daarnaast ben je stil wanneer iemand afslaat/

gaat slaan.

Integriteit/betrouwbaar
Golf is een spel van eerlijkheid, etiquette etc. Op tijd op de tee met 

wedstrijden en op tijd op de trainingen is hierbij het begin.

Competitie
De competitie wordt gespeeld op vijf zondagen, voor de 

zomervakantie. Een team speelt in een poule met vier andere 

teams. Ieder team speelt eenmaal tegen elk team, maar is ook 

eenmaal gastheer. Bij de thuiswedstrijd speel je zelf niet, maar is 

jouw team ‘gastheer’. Dit betekent gasten ontvangen, ballen regelen, 

wedstrijden starten, versnapering door de baan rijden met de buggy 

en wedstrijdformulieren invullen.

Een wedstrijd gaat over 18 holes met teams van 4 spelers. De 

wedstrijdvorm is strokeplay of stableford, afhankelijk van de poule-

indeling van het team.

In verband met blessures of andere verhinderingen, bestaat een 

team uit meer dan vier spelers. Hiervoor wordt voor de competitie 

een schema gemaakt door de JeCo wedstrijdcoördinator, inclusief 

een rijschema.

De competitiewedstrijden starten meestal om 9 uur. Met de reistijd 

en inslaan, betekent dit altijd niet uitslapen! Meer informatie over 

de jeugdcompetitie is te vinden op www.ngfcompetitie.com.

Deelname aan de competitie kan vanaf 12 jaar. Wel is er enige 

wedstrijdervaring vereist en een handicapeis van minimaal 

handicap 26. Aanmelden voor de jeugdcompetitie kan bij de 

wedstrijdcoördinator van de jeugdcommissie.

Als competitiespeler ben je verplicht om beschikbaar te zijn voor de 

competitiewedstrijden (inclusief het gastheerschap).

De competitiespelers krijgen extra groepslessen. Competitiespelers 

worden geacht al deze trainingen te volgen. De golfpro maakt een 

samen met de competitiespeler een actieplan voor verbeteringen.

De uiteindelijke teamsamenstelling gebeurt in samenspraak tussen 

de golfpro’s en de JeCo. Uiterlijk twee weken voor de competitie 

wordt de teamindeling bekend gemaakt.

Doelstellingen competitie:
 • Plezier

 • Wedstrijdervaring opdoen.

 • Ervaring opdoen op andere banen

 • Handicap verbeteren

 • Voorbereiden op overstap naar de seniorenteams


