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Inleiding  
De tijd dat golf een leuke sport was die met name ouderen trok, is voorgoed voorbij. Ook jeugdige 
spelers geven blijk van hun fascinatie voor deze sport. Naast balgevoel is een hoge mate van 
concentratie en niet allerminst een goede conditie, van belang. 

Zoals bij vele sporten geldt ook bij golf, jong geleerd is oud gedaan! Een kind leert op soepele wijze 
de techniek en het spel waardoor deze tak van sport aantrekkelijk wordt. 

Hoewel de golfsport in essentie een individueel karakter kent, heeft het tevens een sociale kant 
doordat in groep trainingen worden gevolgd en de jeugdleden met elkaar optrekken in de baan 
tijdens wedstrijden of anderzijds. Tijdens het jaarlijkse Jeugdgolfkamp wordt het 
samenhorigheidsgevoel versterkt via sport, spel en verrassende avondactiviteiten. Een leuke manier 
om bij elkaar ook andere mooie eigenschappen te ontdekken. 

 

 

De leden van de Woeste Kop spelen met veel plezier op een prachtige 18 holes baan in een bosrijk 
gebied in de omgeving van Axel. Doordat de jeugd de basis vormt voor een succesvolle toekomst, 
wordt het belang van een sterke jeugdafdeling door de vereniging onderkent. Nieuwe enthousiaste 
jeugdleden zijn dan ook van harte welkom!  

Binnen de vereniging is een 60-tal jeugdleden tot en met 21 jaar actief waarvan een groot deel het 
trainingsprogramma (voor- en najaar) volgen en deelnemen aan diverse wedstrijdvormen.  

De professional, Matthew Lowe, werkt samen met de Jeugdcommissie om de jongeren een plezierig 
maar ook intensief jeugdprogramma te bieden. Het technische aspect van de sport wordt in 
groepsverband op zondag aangeleerd door de Pro. Daarnaast wordt een aantal individuele lessen bij 
hem gevolgd. Iedereen heeft tenslotte persoonlijke verbeterpunten waar effectief door de Pro, via 
individuele aandacht, kan worden op ingespeeld.  
De Jeugdcommissie sluit hierbij aan door o.a. het organiseren van jeugdwedstrijden, het aanleren 
van regelkennis (theorie) en de organisatie van het golfkamp. Binnen de Jeugdcommissie is kennis 
aanwezig vanuit de NGF Jeugdcoachopleiding waardoor de jeugd op een verantwoorde manier kan 
worden ondersteund bij hun groei naar ervaren een golf(st)er. 
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De inspanningen van alle betrokkenen hebben niet alleen geleid tot een stijging van het aantal 
jeugdleden in de loop der jaren. Meerdere jeugdleden zijn tevens actief tijdens o.a. regionale 
wedstrijden waaronder de Zeeuwse Onderlinge Jeugdcompetitie (ZOJC), de Zeeuwse 
Jeugdkampioenschappen en de NGF Competitie.  
Dat drie jeugdleden reeds op 12 en 13 jarige leeftijd de felbegeerde titel “Golfer van het jaar’’ in de 
wacht hebben weten te slepen is een prestatie waar zij zelf maar ook alle betrokkenen trots op zijn. 
Het (nieuwe) baanrecord staat eveneens op naam van een op dat moment 20-jarig jeugdlid en wel 
met 66 slagen bruto strokeplay. 

Ambitie en doelstelling 
Uitgangspunt van de Jeugdcommissie en onderwerp van het jeugdplan is om o.a. zorg te dragen voor 
plezier in en rond jeugdgolf naast het bieden van mogelijkheden om mooie prestaties te behalen, op 
diverse niveaus.  
Dit in aansluiting op het Beleidsplan voor de Jeugd waarin volgend uitgangspunt staat gedefinieerd:  
“Meer (betrokken) jeugd bij De Woeste Kop de kans geven te ontdekken hoe leuk de golfsport kan 
zijn en voor hen die daarin kunnen en willen presteren, de weg naar een topprestatie mogelijk 
maken door optimale condities te creëren” 
De jongeren zijn namelijk van groot belang voor de sfeer binnen, en continuïteit van de vereniging.  

Het doel van de Pro en Jeugdcommissie is dan ook om de jeugd op een verantwoorde wijze kennis te 
laten maken met de golfsport en op te leiden tot goede maar vooral enthousiaste golfers. 
Tot 14 jaar wordt het Jeugdstappenplan gevolgd voor het behalen van Clubhandicap 54 (volgens de 
NGF richtlijnen). Vanaf 8 tot en met 21 jaar kan worden deelgenomen aan de groepstrainingen die 
worden verzorgd op zondag in het voor- en najaar.  

Aanname beleid 
Jeugdleden vanaf 8 jaar t/m 21 jaar kunnen zich aanmelden voor de groepstrainingen op zondag die 
worden verzorgd door de professional. Op het moment dat het seizoen start dient een ‘volwaardig’ 
jeugdlidmaatschap te zijn afgesloten, eventueel in aansluiting op een aspirant lidmaatschap (max. 6 
maanden). Zie hiervoor  “vormen lidmaatschap” op de website. 
Het staat uiteraard ieder geïnteresseerd jeugdlid, jonger dan 8 jaar of ouder dan 21 jaar, vrij om 
individuele lessen te volgen bij de professional en om daarnaast met veel oefenen zich de golfsport 
eigen te maken. 

Doelgroepen 

We onderscheiden 2 doelgroepen jeugdleden: 

1. Deelnemers aan het trainingsprogramma op zondag tijdens het voor- en najaar (8 t/m 21 jaar). Zij 
nemen daarnaast zoveel als mogelijk deel aan diverse (jeugd)wedstrijden.  
Tot en met 14 jaar wordt het Jeugdstappenplan gevolgd (behalen van clubhcp 54).  
Vanaf 15 jaar dient het stappenplan zoals dat geldt voor volwassenen te worden gevolgd (inclusief de 
theorie). Dit laatste conform NGF richtlijnen. 
 
Voor ambitieuze jeugdleden die talent hebben, dat willen ontwikkelen en prestaties willen leveren 
worden extra specifieke trainingen en activiteiten georganiseerd.  

 
2. Jeugdleden die de groepstrainingen niet volgen omdat zij meestal studerend zijn (t/m 25 jaar) of 
jonger dan 8 jaar. 

Kortom: de Jeugdcommissie richt zich vnl. op de deelnemers van het jeugdprogramma (1e 
doelgroep).  
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Jaarprogramma lessen, trainen en wedstrijden 
Het lesprogramma (data en inhoud van de groepstrainingen) wordt opgesteld door de professional. 
Om te komen tot een volwaardig jeugdprogramma worden hier nog andere elementen aan 
toegevoegd die worden ondersteund door de Jeugdcommissie.  
De diverse onderdelen komen daarmee neer op het volgen van de groepslessen en individuele lessen 
bij de pro, het veelvuldig zelfstandig of samen trainen en het deelnemen aan (jeugd)wedstrijden 
(mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan). Streven naar groepsgevoel, plezier en een veilige 
sportomgeving staan eveneens hoog op de prioriteitenlijst van pro en Jeugdcommissie. 

Voor deelname aan het trainingsprogramma wordt een bijdrage gevraagd. Over de hoogte van dit 
bedrag wordt voorafgaand met de ouders gecommuniceerd. Hier is bij inbegrepen (op jaarbasis):  

- Lessen in groepsverband verzorgd door de Pro: in de periode maart - juni (voorjaar) en in de 
periode september - december (najaar).  

- Deelnemen aan door de Jeugdcommissie georganiseerde wedstrijden. 
- Op diverse momenten worden gratis oefenballen beschikbaar gesteld en kan ieder jeugdlid een 

flinke greep doen uit het ruime aanbod (gebruikte) golfballen.   

Jeugdstappenplan 
Bij het volgen van de Jeugdopleiding wordt het Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar gevolgd. De 
jeugd werkt op deze wijze op een duidelijke manier naar baanpermissie toe. Afhankelijk van hun 
leeftijd, deelname aan de training, de mate waarin zelfstandig wordt geoefend, is het voor kinderen 
mogelijk om de stappen in 2 jaar te doorlopen.  

Voor informatie over de te doorlopen stappen waarbij diverse labels kunnen worden behaald 
verwijzen wij naar het Stappenplan voor jeugd tot 14 jaar. 

Professional 
De Woeste Kop werkt samen met de PGA golfprofessional Matthew Lowe. De Pro zorgt voor: 

- het in samenwerking met de Jeugdcommissie initiëren, implementeren en uitvoeren van 
verschillende leertrajecten voor de jeugd. Dit zowel voor talentvolle, sterk gemotiveerde jeugd 
(competitiespelers) als voor de meer recreatieve golfer.  

- het indelen van de groepen op basis van leeftijd en vaardigheden. 
- het aanleren van het technische aspect van de sport. 
- het adviseren van de Jeugdcommissie. 

Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie heeft voldoende kennis in huis om de Pro bij te staan en jeugdleden 
spelenderwijs golf te laten beoefenen. Dit via één of meer door de NGF opgeleide jeugdcoaches 
(tegenwoordig heet dit jeugdbegeleider).  

De Jeugdcommissie en Bestuur stelt geïnteresseerde ouders of vrijwilligers in staat om te worden 
opgeleid tot jeugdbegeleider middels een door de NGF georganiseerde 2-daagse cursus. 
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Faciliteiten 
Clubhuis 

De jeugd en hun (groot)ouders moeten zich thuis kunnen voelen op de club. De Jeugdcommissie, de 
vereniging en horeca doen er dan ook alles aan om dit te bewerkstelligen. De jeugd mag ten alle 
tijden gebruik maken van het clubhuis.  

Oefenfaciliteiten 

De jeugd moet veilig en plezierig kunnen trainen. De jeugd kan dus vrijelijk, onder begeleiding van 
een volwassene, gebruik maken van oefenfaciliteiten zoals de driving range en putting green. Indien 
het jeugdlid baanpermissie heeft behaald en de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, kan ook zelfstandig, 
doch bij voorkeur onder begeleiding van een (golfende) volwassene, worden geoefend op de baan 
mits de etiquette- en golfregels worden gevolgd. 

Gratis golfballen 

Volwassenen kunnen hun in de baan gevonden golfballen overdragen aan de Jeugdcommissie. Deze 
zijn bestemd voor de jeugdleden van De Woeste Kop.  

Jeugdwedstrijden  
Deelname van de jeugd aan (club)wedstrijden bevordert een goede sfeer, wederzijds respect en 
vooral ook het opdoen van wedstrijdervaring.  
Een greep uit de jaarlijkse wedstrijdagenda van De Woeste Kop en regionale wedstrijden: 

De Woeste Kop jeugdwedstrijden: 

- Jeugdwedstrijden georganiseerd vanuit de Jeugdcommissie 
- Clubkampioenschappen Jeugd 
- NGF Familiewedstrijd (ten bate van Unicef) 
- Wedstrijdjes tijden het 3 daagse Jeugdkamp 

Jeugdleden mogen ook deelnemen aan een aantal wedstrijden binnen De Woeste Kop die worden 
georganiseerd door de Wedstrijdcommissie. Dit mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen t.a.v. 
hcp en leeftijd (hiertoe wordt verwezen naar de wedstrijdkalender). 

Wedstrijden in regionaal verband: 

- Zeeuwse Onderlinge Jeugd Competitie wedstrijden (ZOJC). 
- Zeeuwse Jeugdkampioenschappen. 
- NGF Jeugdcompetitie. 

Voor overige landelijke Jeugdwedstrijden verwijzen wij naar de website www.ngf.nl. 

Rol van ouders 
De Jeugdcommissie vindt het van cruciaal belang dat ouders een actieve bijdrage leveren aan de 
jeugdwerking, m.n. voor de begeleiding van jeugdleden in de baan tijdens jeugdwedstrijden.  
Het is tevens van groot belang dat ouders hun kinderen stimuleren om vorderingen te maken in het 
golfspel. Een kind dat blijft hangen op een bepaald niveau door bijvoorbeeld te weinig training of 
(privé)les, dreigt na verloop van tijd af te haken. Daarom is het aan de ouders om het jeugdlid de 
mogelijkheid te bieden veelvuldig te kunnen oefenen o.a. in de periode tussen de voor- en najaar 
lessen. Wanneer ouders elkaar onderling opzoeken om jeugdleden die goed met elkaar kunnen 
opschieten, ook samen te laten trainen/spelen, zal het kind ook positief geprikkeld worden door de 
sociale kant van de sport te ervaren.  Hiertoe kunnen kinderen ook als buddy’s (per 2) een lesje 

http://www.ngf.nl/
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nemen bij de pro wat tevens kostenverlagend werkt. 
Voor vragen en/of informatie kunt u terecht bij (een lid van de) Jeugdcommissie. 

Financiën  
Voor de ‘lidmaatschapsvormen en tarieven’ wordt verwezen naar de daartoe betreffende 
websitepagina. 

Inschrijven jeugdlid 
Het inschrijven van een nieuw (jeugd)lid vindt plaats via het Secretariaat van De Woeste Kop of 
middels het invullen van het aanmeldformulier via de website. Hierna volgt facturatie van 
inschrijfgeld/contributie.   
 
Deelname aan het trainingsprogramma in het voor- en najaar dient te worden gemeld bij de 
Professional. 

Opzegging van het lidmaatschap 

- Dit moet uiterlijk één maand vóór het einde van het verenigingsjaar bij het  Secretariaat.  
Dit kan ook via de website. 

- Wanneer hier niet aan is voldaan dan wordt het automatisch met één jaar verlengd. 

Communicatie met ouders 
Wanneer zich een nieuw jeugdlid aanmeldt voor het volgen van het trainingsprogramma op zondag, 
dan vindt een persoonlijk gesprek plaats tussen ouders/kind en een lid van de Jeugdcommissie. 
Voorts vindt communicatie met ouders plaats tijdens de informatieavond voor ouders, via 
nieuwsbrieven en email (o.a. trainings- en wedstrijdprogramma, golfkamp).  

Professional De Woeste Kop 
Matthew Lowe  
T: 0032 -  474198857 
E:  matthewlowe072@gmail.com 

Jeugdcommissie 
- Jeroen Verstraeten (voorzitter), tel: (+31) 06-53706404 
- Annicque Bobelyn-van Vlaenderen (jeugdcoach), tel: (+31) 06-18470011 
- Marjan Verbunt (jeugdcoach/theorielessen), tel: (+31) 0114-312262 
- Caroline Menu (lid), tel: (+31) 06-30504135 
- Hessel Wieles (lid), tel: (+31) 0115-454705 
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