
Werkplan jeugdprogramma De Woeste Kop  
 
De Jeugdcommissie heeft een werkplan opgesteld, waarbij voor deelnemende jeugdspelers het 
plezier en de mogelijkheid om hun prestaties te verbeteren centraal staan.  
 
Alle jeugdspelers t/m 18 jaar vallen gedurende de deelname aan het programma onder de 
verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie. 
Na aanmelding van het lidmaatschap bij het secretariaat van de vereniging krijgt het jeugdlid door de 
Jeugdcommissie een mentor toegewezen. Dit is met name belangrijk als het jeugdlid geen familielid (-
leden) heeft die lid zijn van de vereniging.  
De mentor heeft o.a. tot taak het jeugdlid en ouders wegwijs te maken in de vereniging en informeert 
hen over activiteiten (lessen, jeugdkamp, etc.) die de Jeugdcommissie organiseert. 
 
Lessen 
In samenwerking met de pro, Matthew Lowe, is een speciaal lesprogramma opgesteld. Tegen een 
gereduceerd tarief worden groepslessen gegeven. 
Deze groepslessen worden wekelijks op zondag georganiseerd van 10.00 tot 14.00 uur, in de 
periodes september t/m november en maart t/m juni.  
Aanmelden voor deze lessenreeks bij: lowegolfacademy@gmail.com . 
Het is raadzaam om behalve groepslessen ook privéles te nemen bij de pro. 
 
Naast de technische golfvaardigheid is ook kennis van de golfregels belangrijk. 
De Jeugdcommissie begeleidt jeugdspelers naar het theorie-examen.  
Jeugdspelers ouder dan 14 jaar leggen dit examen schriftelijk af bij de Regelcommissie. Spelers 
onder de 14 jaar moeten een mondeling examen doen dat afgenomen wordt door een lid van de 
Jeugdcommissie. Alle jeugdspelers worden door de Jeugdcommissie begeleid naar het stadium van 
baanpermissie en vervolgens naar handicap 54. 
 
De Jeugdcommissie organiseert wedstrijden en jaarlijks vindt in augustus op De Woeste Kop het het 
jeugdkamp plaats. Jeugdspelers mogen meedoen aan alle wedstrijden die de Wedstrijdcommissie van 
de vereniging organiseert. Ze moeten wel voldoen aan de juiste handicapvoorwaarde (speelsterkte). 
 
Groepsindeling 
Er worden drie groepen jeugdspelers onderscheiden: 

- Talenten, gericht op prestatie en verbeteren van speelsterkte (handicap): 
- ze volgen een intensief trainingsprogramma; 
- ze nemen deel aan de competitie van de NGF en aan een groot aantal clubwedstrijden. 

- Recreatiespelers, hierbij staat plezier voorop; verbeteren van de speelsterkte is niet het 
belangrijkste; 
- ze volgen de lessenreeks in het voor- en najaar; 
- ze spelen de wedstrijden van de Jeugdcommissie en soms ook de clubwedstrijden. 

- Niet-actieve jeugdspelers; 
- ze spelen af en toe een rondje golf; 
- soms doen ze mee aan wedstrijden; 
- ze doen niet mee aan de lessenreeks in het voor- en najaar. 
 

De kosten van het jeugdlidmaatschap (afhankelijk van leeftijd) zijn op te vragen bij het secretariaat, 
info@dewoestekop.nl en staan op de website www.dewoestekop.nl . 
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