


Leuk dat je belangstelling hebt voor golf! Speciaal voor jou en jouw ouders 
hebben we dit boekje samengesteld. Zo kunnen jullie meer te weten komen 
over wat de vereniging doet voor jonge golfers.
 
Golfen kun je van heel jong tot super oud doen. Wat je nu zal leren, kan je je
hele leven blijven gebruiken. De oudste leden van de vereniging zijn 81 jaar 
en spelen nog minstens elen spelen nog minstens elke week.

Het golfspel kun je alleen voor jezelf beoefenen. Je probeert met steeds 
minder slagen de baan rond te gaan. Je kunt ook gezellig met je ouders en, 
als je die hebt, broer of zus de baan in. Of met opa en oma, of met vriendjes 
en vriendinnetjes: als ze maar golf spelen. Maar ook in teamverband wordt er 
golf gespeeld. Zo spelen onze jeugdleden met succes mee in de 
NGF-competitie.

Om golf te leren spelen komen kinderen van ongeveer jouw leeftijd op 
zondagmorgen naar de baan. Je krijgt dan golfles van Corina de Jong. 
Corina kan zelf keigoed golfen en ze kan het jou ook goed leren. Daar heeft 
ze voor doorgeleerd. En dat gaat niet zoals op school. Welnee, Corina maakt 
er gewoon een leuk uur met allerlei spelletjes van! Ook is er dan training. 
Die wordt gegeven door coaches van de vereniging. 
Zij hebben daar een speciale cursus Zij hebben daar een speciale cursus voor gevolgd.

                      Weet je wat? De rest van dit boekje is helemaal gevuld met 
                      allerlei dingen over golf in Dongen voor jou, voor de jeugd. 
                      Neem die andere bladzijden maar eens door met jouw pap of 
                      mam of met allebei. Dan wordt het allemaal wel duidelijk. 
                      En als er vragen zijn, e-mail die maar naar 
                      jeugd@golfverenigingdongen.nl , je krijgt zeker antwoord.

Wie weet, misschien zien we je binnenWie weet, misschien zien we je binnenkort 
op zondag wel in Dongen.

Want, zoals meneer Berkelmans, 
de baas van de baan, altijd zegt: 
Golf? Te leuk om niet te doen! 
Wat een grapjas, hè? 

Verder wordt er door de golfvereniging, de golfschool en 
het golfcentrum nog van alles voor jullie georganiseerd. 
Te veel om op te noemen…



Zowel de golflessen, trainingen, als de wedstrijden zullen plaatsvinden op 
zondag in de ochtend of middag. De groepen vallen binnen één van de 
categorieën van het “Long Term Athlete Development” (LTAD) model. 

Het LTAD model is een wereldwijd 
gebruikt concept dat zich richt op 
een leven lang sporten. 
Alle activiteiten worden per 
categorie afgestemd. 
Met de groepsindeling wordt zoveel 
mogelijk remogelijk rekening gehouden met de 
leeftijden en de niveaus. 

JEUGDGOLF
Golfvereniging Dongen heeft een actieve jeugdcommissie die ondersteund
wordt door jeugdcoaches. Deze jeugdcoaches zijn alle door de NGF
gecertificeerd. Daarnaast is de vereniging in het bezit van een geldige 
verklaring omtrent het gedrag (VOG) van al die coaches.
Ze organiseren verschillende extra activiteiten naast het jeugdprogramma.

 Vriendjesochtend
mm

 Ouder-Kind wedstrijd
 Jeugdkampioenschappen
 Opstarttraining
 Jeugd maandbeker wedstrijden
  Sinterklaaswedstrijd
 Jeugd NGF competitie
 PGA golfsixes

Het programma bestaat uit diverse golflessen, trainingen en wedstrijden 
verdeeld over het voorjaar 12 maal en najaar 12 maal.
Alle activiteiten zullen aansluiten bij de leeftijd en het niveau van het kind. 

ALGEMEEN



HET JEUGDPROGRAMMA



HET JEUGD STAPPENPLAN
Voor de jeugd tot 14 jaar is de weg naar het behalen
van clubandicap 54 in vijf stappen verdeeld.
Bij elke stap dient een bepaald taslabel  
(Jeugd Golf Brevet) gehaald te worden. De niveaus zijn:
Par, Birdie, Eagle, Albatross, Baanpermissie. 
Op de Par 3 oefenbaan kunnen de kinderen heerlijk 
oefenen en groeien in het golfspel. oefenen en groeien in het golfspel. 
Zijn ze er aan toe dan 
maken ze de stap naar de 
grote baan. Daarin zijn 
speciale Level I & II jeugdtees 
aangebracht.
Vanaf het brevet baanpermissie 
mag er ook afgeslagen worden mag er ook afgeslagen worden 
op de oranje tee.

De competitieteams maken gebruik van de Golf.nl app.
In deze app kun je zelf de gespeelde rondes invoeren 
en bijhouden. 
Deze app is voor alle jeugdleden GRATIS. 

KOSTEN
De kosten voor het jeugdprogramma bedragen € 200, 
verdeeld in € 30 inschrijfgeld en € 170 voor het 
programma. De vereniging legt één euro bij om zo de
afdracht aan de NGF (€9) en het speelrecht voor acht
ronden in de grote baan (€22) aan het Golfcentrum
te kunnen voldoen.

Het totale bedHet totale bedrag van € 200 kan ineens worden voldaan
of in twee termijnen, te weten  € 115 bij aanvang van
het lesprogramma in maart en € 85 in oktober.

Naast de lessen, trainingen en wedstrijden zijn in de kosten voor het 
jeugdprogramma opgenomen:

Oefenballen op de drivingrange tijdens de trainingen en lessen.
Eventuele golfclubs tijdens de activiteiten.
Glaasje fris na de activiteit.







Zeven dagen per week, 362 dagen per jaar, staan wij voor je klaar! 
Wil je een balletje slaan, een ronde spelen met vrienden of je techniek 
bijschaven? Bij Golfcentrum Dongen en Golfcentrum Roosendaal kan 
het allemaal. Even snel een hapje eten, gezellig wat borrelen, een uitgebreid 
diner, een zakelijke afspraak of bijeenkomst, het is allemaal mogelijk. 

Heb je speelrecht op Golfcentrum Dongen dan kun je op 
Golfcentrum Golfcentrum Roosendaal van maandag tot en met vrijdag 
gratis spelen en in het weekend voor slechts €10,00 per 9 holes.

Zij dienen te werken volgens het NGF 9-stappenplan en zich daarnaast 
bij te scholen om zodoende up to date te blijven m.b.t. het lesgeven en 
coachen op ieder niveau. Als startende golfer kun je deelnemen aan de 
"introductiecursus" of "stap 1 baanpermissie cursus". 
Speel je al langer en wil je de volgende stap zetten? 
Maak dan een afspraak voor een persoonlijke 
intaintake en nul-meting om te zien in welke stap 
van het 9-stappenplan je kunt instromen. 
Ben je jong of oud, beginner of gevorderd? 
Iedereen is welkom en krijgt de 
aandacht die hij of zij verdient.


