Noordwijkse Golfclub
Jeugdkompas

Alles over jeugdgolf en
de weg naar de top
Trainingen, wedstrijden
en andere jeugdactiviteiten

‘Golfproof for Life’
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De Noordwijkse Golfclub is opgericht in 1915
en bestaat al ruim 100 jaar. In die 100 jaar
zijn al vele families betrokken geweest bij onze
club. Het is zelfs zo dat er nu drie generaties
lid zijn of lid zijn geweest van de club. Dit willen
we ook in de toekomst zo houden en daarom
is het belangrijk om een goed jeugdprogramma
te hebben. De Jeugdcommissie en de PGA
professionals hebben samen een totaalplan
voor de jeugd opgesteld.
Dit jeugdprogramma moet voorzien in
nieuwe aanwas van jeugd, de weg naar
de top duidelijk maken en alle jeugdspelers
voldoende mogelijkheden en uitdaging
bieden om de golfsport op elk niveau te
kunnen spelen. Vandaar de naam
‘Jeugdkompas’. Alles wat je wilt weten
over de jeugd en hoe je heel goed kunt
worden staat hier in.

Veel aandacht gaat uit naar onze topjeugd.
Als Jeugdcommissie steunen wij de missie
van het bestuur, waarin topgolf een belangrijke
rol speelt. Maar ook nieuwe jonge jeugdeden
werven via het Kweek programma staat bij
de Jeugdcommissie hoog in het vaandel.
In dit magazine leggen we de basis van het
Jeugdkompas uit. Welke activiteiten worden
door de Jeugdcommissie georganiseerd, hoe
ziet de lesopbouw eruit, welke doelstellingen
horen daarbij etc.
Veel plezier met lezen en voor vragen
kunnen jullie natuurlijk altijd terecht bij
een van de commissieleden!
De Jeugdcommissie en de Pro’s

Niet elke jeugdspeler heeft de ambitie om
topgolfer te worden en dat willen wij de
jeugdspelers zeker niet opleggen. Intrinsieke
motivatie en plezier in golf zijn hele belangrijke
pijlers in het jeugdprogramma. Tegelijkertijd
vinden we dat golf minder vrijblijvend moet
worden en meer als sport moet worden
benaderd. Het trainen voor wedstrijden en
handicapverbetering staan dan ook centraal
in het jeugdkompas.
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Jeugdkompas doelstelling
De jeugdcommissie heeft een aantal zeer
duidelijke doelstellingen. Deze worden
hieronder beschreven.

Golfproof for life
In onze visie vinden wij het belangrijk onze
jeugd zo op te leiden dat ze voldoende basis
opbouwen om hun hele leven te kunnen golfen.
Dit noemen wij ‘Golfproof for Life’. Wij denken
dat je voldoende golfervaring op hebt gedaan
als je een exact handicap van tenminste 28,0
hebt behaald (Stap 1 tot en met 4 van het NGF
Stappenplan) en deel neemt aan de wedstrijden
en trainingen op de club. Deze opzet geeft de
garantie dat elke jeugdspeler een minimale set
aan skills ontwikkelt, waar hij of zij zijn hele
leven lang van zal profiteren.

Verenigingsleden
Wij vinden het belangrijk dat de jeugdspelers
toegewijde en enthousiaste verenigingsleden
worden. Dit betekent dat wij deelname
aan zowel jeugdactiviteiten als reguliere
clubactiviteiten promoten en aanmoedigen.
Auto parkeren, spullen uitpakken, spelen,
auto inladen en wegrijden wordt niet zo
gewaardeerd op onze club.

Recreatief en Prestatief golf
De jeugdcommissie en de pro’s vinden het
belangrijk dat er zowel voor de recreatieve
als de prestatieve golfer voldoende
activiteiten en mogelijkheden zijn. Zo zijn
er gezelligheidstoernooien voor de jeugd
en bijvoorbeeld het Starmaker weekend,
waarbij je een vriendje of vriendinnetje uit
mag nodigen. Ook krijgen alle jeugdspelers
privélessen van 30 minuten bij een van de pro’s
aangeboden, de zogenaamde ‘lesbonnen’.
Voor de prestatieve jeugdgolfers hebben
we selectietrainingen om op verschillende
niveaus jeugdtopgolfers voort te brengen,
nu en in de toekomst. Het behalen van het
jeugdlandskampioenschap is bijvoorbeeld
één van onze doelstellingen voor deze
doelgroep. We investeren veel tijd en
geld in deze topspelers zodat zij de skills
ontwikkelen om NK’s of grote nationale
wedstrijden te winnen en natuurlijk ook
de stap kunnen maken naar de Heren 1
en Dames 1 competitieteams.

Jeugdkompas structuur
Om uiteindelijk voldoende volume aan de
top over te houden is het belangrijk om een
brede basislaag (breedte jeugd) te hebben.
De basislaag wordt gevoed door de
kweekjeugd, die na een korte kennismaking
met golf in kan stromen in de breedtejeugd.
De breedtejeugd is voor alle jeugdgolfers,
van starter tot gevorderd, die regelmatig
willen trainen, spelen en aan jeugdwedstrijden
mee willen doen.
Vanuit de breedtejeugd kan een jeugdspeler
doorstromen naar de groep van de sub-toppers,
de Sharks. Deze groep dient als opstap naar
de top, maar ook als vangnet vanuit de top.
Daarnaast is de Sharks groep een stabiele
basis voor jeugdspelers die competitie op
goed niveau willen spelen.

Helemaal bovenin vinden we de Dolphins. Dit
zijn jeugdspelers met hele lage handicaps, vaak
zelfs beter dan handicap 0. In deze groep wordt
veel tijd, geld en moeite geïnvesteerd en hier
zitten spelers in die ook in de nationale NGF
selecties en Heren 1 of Dames 1 spelen.
In de praktijk is het onmogelijk om elke
jeugdspeler exact naar leeftijd en spelniveau
in te delen. Om dit te ondervangen is het
lesprogramma dusdanig opgebouwd dat er
binnen een groep naar niveau gedifferentieerd
kan worden. De groepsindeling wordt in
overleg tussen de jeugdcommissie en de
professionals gemaakt.

Dolphins
Sharks
Breedte Jeugd

Kweek Jeugd
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Jeugdkompas categorieën
Binnen het jeugdkompas onderscheiden we
vier categorieën jeugdspelers:
▶
▶
▶
▶

Kweek Jeugd
Breedte Jeugd
Sharks
Dolphins

Kweek Jeugd

Breedte Jeugd

Sharks

Elke zomer organiseert de Jeugdcommissie
de Kweek. Hierin laten we kinderen kennismaken met de golfsport. De doelgroep is
(klein)kinderen van leden van de Noordwijkse
in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar. In
drie trainingen van twee uur krijgen de
kinderen de mogelijkheid om hun baanpermissie te halen. Na deelname aan de
kweekjeugd-trainingen kunnen de kinderen
samen met hun (groot)ouders deelnemen
aan de jeugdinstuif wedstrijden op zaterdagmiddag in de zomervakantie. De Kweek Jeugd
wordt niet automatisch lid van de Noordwijkse,
dit is een introductieprogramma. Na deelname
aan de Kweek kan er wel voor gekozen
worden om in te stromen in de breedtejeugd,
dit gaat in overleg met de jeugdcommissie.

De breedte jeugd (of zondag jeugd) zijn alle
jeugdleden in de leeftijd van 8-21 jaar die golf
leuk vinden en willen trainen om beter te
worden op een leuke en motiverende manier.
Uit deze groep kunnen spelers doorstromen
naar de Sharks.

De Sharks zijn de talenten van Noordwijk. Met
leeftijden van 12 tot en met 20 jaar is het zowel
een voortraject als een vangnet voor de topgolfgroep. Het doel van deze groep is om aansluiting
te vinden bij de topgroep, de Dolphins. Ook
maken de Sharks kennis met de NGF competitie.
Golf is voor deze groep een hoofdsport, zo niet
de eerste sport. De Sharks nemen deel aan
jeugd- en clubwedstrijden, jeugdevenementen,
jeugdcompetitie en (indien mogelijk) landelijke
NGF-wedstrijden en Jeugd Opens. Er zijn 2
groepen van 8 spelers, de Sharks 1 en Sharks 2,
waarbij de beste spelers in Sharks 1 zitten.

In onze breedte jeugd zitten alle spelers die
bezig zijn met het behalen van stap 1 tot en
met 4 van het Jeugdkompas en de spelers die
op recreatief niveau willen spelen en trainen.
De handicaps in deze categorie lopen uiteen
van 54 tot 16 of soms zelfs lager.
Sub groepen zijn de Zondag Studenten Zondag
Meiden / Jongens en Jongste Jeugd. Deze groep
is het begin van de piramide van onze jeugdopleiding.

Programma:

• 3 x per jaar 2 uur training (doorgaans juni/juli)
• Tijdens trainingen putt-, chip- en swing examen.
• Tijdens training uitleg regels en etiquette.
• De trainingen zijn op zaterdagen
Na deelname aan alle trainingen en met goed
gevolg afleggen van de examens kunnen de
deelnemers van de Kweek ook meespelen in
de zomer instuif.
Tijdens de zomervakantie wordt er op zaterdagmiddagen een zomerinstuif georganiseerd.
(Groot)Ouder en kind spelen samen 9 holes
Texas Scramble.
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Programma:

• 10 x per jaar 1 uur training op zondag
•
•

(Studenten 1.5 uur)
Tijdens trainingen techniek examens halen
(Stap 1 tot en met 4)
1 x per jaar 2 uur regelles

Programma:
Sharks 1:
Betere en meer gemotiveerde spelers met
golf als 1e sport
Sharks 2:
Talenten en goede spelers die meer met golf
willen doen
Beide groepen:
16 x per jaar 1,5 uur training op zondagmiddag
Workshops (o.a. Course management, Golf
Fitness, Regels), lessen in de baan

•
•
•
•

Deze jeugdleden kunnen deelnemen aan alle
jeugdwedstrijden, clubwedstrijden, en NGF
jeugdcompetitie, afhankelijk van deelnameeisen en beschikbaarheid.

Deze jeugdleden kunnen deelnemen aan alle
jeugdwedstrijden, clubwedstrijden, en NGF
jeugdcompetitie, afhankelijk van deelnameeisen en beschikbaarheid.

Advies aan ouders: Laat deze spelers 6 x per
jaar één uur privéles boeken (gebruik hiervoor
ook de lesbonnen).

Advies aan ouders: Laat deze spelers 12 x per
jaar één uur privéles boeken (gebruik hiervoor
ook de lesbonnen).
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Dolphins
De Dolphins zijn de topspelers van de
Noordwijkse Golfclub. Het doel is dat deze
spelers samen landskampioen worden.
Daarnaast zijn er ook individuele doelen
zoals doorstromen naar Heren 1 en Dames 1,
meespelen in grote (inter)nationale wedstrijden
en deelname aan de NGF Oranje Selecties.
Golf is de hoofdsport voor deze groep spelers.

Jeugdkompas eisen
per categorie
Om de jeugd te motiveren om door te
groeien in de golfsport en om duidelijkheid
te verschaffen voor zowel jeugdspelers als
ouders over de doelstellingen werken we
met verschillende labels. Elk label heeft
zijn specifieke onderdelen en eisen.
In oplopende volgorde:

Programma:

• Elke woensdag- of donderdagavond
•

•
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2 uur training
Topgolf programma waar gewerkt wordt
met leerdoelen op alle vlakken, Techniek,
Coursemanagement, Mentaal, Fysiek.
De spelers hebben 1 keer in de 14 dagen
privéles. De spelers kiezen zelf de
professional waar ze privé-les willen
nemen. Deze professional moet wel
bereid zijn om samen te werken met
de pro’s van de Noordwijkse. Leerdoelen
vastleggen en met elkaar communiceren is
een voorwaarde om deel te kunnen nemen.
Periodisering; verdeling van het kalenderjaar in verschillende periodes. Off-season,
Pre-season 1, Pre-season 2 en Season.
In iedere periode wordt de speler begeleidt
en getraind op de verbeterpunten passend
bij die periode. De reden waarom er gewerkt
wordt met periodisering is dat er op een
efficiënte manier naar een prestatie piek
kan worden gewerkt.

• Baanpermissie – Stap 1
• Clubhandicap 54 – Stap 2
• EGA Handicap 36 – Stap 3
• EGA Handicap 28 – Stap 4
• Sharks
• Dolphins

De Sharks en Dolphins labels worden uitgereikt
zodra er deel wordt genomen aan één van deze
groepen. Zij werken niet met stickers, maar
hebben wel duidelijke eisen en voorwaarden
waar aan voldaan moet worden.
Indien een jeugdspeler stap 1 tot en met 4
doorlopen heeft en actief jeugdlid blijft dan
gelden de volgende eisen:

• Actief houden van de handicap
• Zo veel mogelijk deelnemen aan
•

jeugd- en clubwedstrijden
Actieve deelname aan het aangeboden
lesprogramma (indien van toepassing)

Bij stap 1 tot en met 4 moet per label aan
vijf onderdelen voldaan worden. Zodra aan
een onderdeel voldaan is wordt hiervoor een
sticker uitgereikt en kan deze op het label
afgeplakt worden. Zodra alle stickers van een
label gehaald zijn dan groeit de speler door
naar de volgende stap en wordt het volgende
label uitgereikt.
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Baanpermissie - Stap 1

Clubhandicap 54 - Stap 2

Bevoegdheden en advies

Bevoegdheden en advies

Na het behalen van de baanpermissie is
de jeugdspeler bevoegd om vanaf de oranje
tee’s de grote baan te spelen onder begeleiding
van een volwassene met minimaal EGA
Handicap 36,0.

Na het behalen van de clubhandicap 54 is
de jeugdspeler bevoegd om vanaf de oranje
en rode tee de grote baan te spelen onder
begeleiding van een volwassene met
minimaal EGA Handicap 36,0.

Het wordt geadviseerd om in deze fase
maximaal 9 holes te spelen en starttijden
te boeken op daluren.

Het wordt geadviseerd om in deze fase
maximaal 9 holes te spelen en starttijden
te boeken op daluren.

Om het speeltempo in de baan te bevorderen
mag de jeugdspeler de 150 meter markering
als startpunt van de hole gebruiken.

Om het speeltempo in de baan te bevorderen
mag de jeugdspeler de 150 meter markering
als startpunt van de hole gebruiken.

Label eisen

Label eisen

Onderdeel 1
Regels

Onderdeel 2
Putten

Onderdeel 3
Chippen

Onderdeel 4
Swing

Onderdeel 5
Baan spelen

Onderdeel 1
Regels

Onderdeel 2
Putten

Onderdeel 3
Chippen

Onderdeel 4
Swing

Onderdeel 5
Baan spelen

NGF Jeugd
Regelboek met
ouders thuis
doornemen.
Tijdens de training
overhoring.

Putt examen
met goed gevolg
afleggen.

Chip examen
met goed
gevolg afleggen.

Swing examen
met goed
gevolg afleggen.

3 x 9 holes op
de baan spelen
met een ouder
of begeleider.
Kaarten tonen
bij Jeugdcie.

Regelexamen met
goed gevolg
afleggen.
Dit gaat via de
Handicap en Regel
Commissie.

Putt examen
met goed gevolg
afleggen.

Chip examen
met goed gevolg
afleggen.

Swing examen
met goed gevolg
afleggen.

6 x 9 holes
qualifying kaart
spelen vanaf hcp
54,0 en invoeren
bij caddiemaster.
1 x minimaal 18
stableford punten.

Techniek Examen eisen
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Techniek Examen eisen

Onderdeel

Examen

Tot en met 11 jaar

12 jaar en ouder

Onderdeel

Examen

Tot en met 11 jaar

12 jaar en ouder

Putten

9 holes strokeplay
putt-parcours met
afstanden tussen de 2
en 7 meter.

Maximaal 27 slagen

Maximaal 24 slagen

Putten

9 holes strokeplay
putt-parcours met
afstanden tussen de 2
en 7 meter.

Maximaal 25 slagen

Maximaal 22 slagen

Chippen

10 ballen chippen op 15
meter afstand naar een
vak van 5 x 5 meter.

Minimaal 2 ballen
binnen het vak

Minimaal 3 ballen
binnen het vak

Chippen

10 ballen chippen op 15
meter afstand naar een
vak van 5 x 5 meter.

Minimaal 3 ballen
binnen het vak

Minimaal 4 ballen
binnen het vak

Swing

10 ballen slaan op de
driving range vanaf
een tee.

Minimaal 5 ballen
voorbij de 50 meter

Minimaal 7 ballen
voorbij de 50 meter

Swing

10 ballen slaan op de
driving range vanaf
een tee.

Minimaal 5 ballen
voorbij de 70 meter

Minimaal 7 ballen
voorbij de 70 meter
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EGA Handicap 36 - Stap 3

EGA handicap 28 - Stap 4

Bevoegdheden en advies

Bevoegdheden en advies

Na het behalen van de EGA handicap 36 is de
jeugdspeler bevoegd om vanaf een tee naar
keuze zelfstandig de grote baan te spelen.
Wij adviseren de rode tee.

Na het behalen van de EGA handicap 28 is
de jeugdspeler bevoegd om vanaf een tee
naar keuze zelfstandig de grote baan te
spelen. Wij adviseren de rode of gele tee.

Het wordt geadviseerd om in deze fase
spelers tot 16 jaar onder begeleiding van
een volwassene te laten spelen, maximaal
9 holes te spelen en starttijden te boeken op
daluren.

Het wordt geadviseerd om in deze fase
spelers tot 14 jaar onder begeleiding van
een volwassene te laten spelen en starttijden
te boeken op daluren.

Label eisen

Label eisen

Onderdeel 1
Putten

Onderdeel 2
Chippen

Onderdeel 3
Bunker

Onderdeel 4
Swing

Onderdeel 5
Baan spelen

Onderdeel 1
Putten

Onderdeel 2
Chippen

Onderdeel 3
Bunker

Onderdeel 4
Swing

Onderdeel 5
Baan spelen

Putt examen
met goed gevolg
afleggen.

Chip examen
met goed gevolg
afleggen.

Bunker examen
met goed gevolg
afleggen.

Swing examen
met goed gevolg
afleggen.

6 x 9 holes
qualifying kaart
spelen vanaf hcp
36,0 en invoeren
bij caddiemaster.
1 x minimaal 18
stableford punten.

Putt examen
met goed gevolg
afleggen.

Chip examen
met goed gevolg
afleggen.

Bunker examen
met goed gevolg
afleggen.

Swing examen
met goed gevolg
afleggen.

6 x 9 holes
qualifying kaart
spelen vanaf hcp
28,0 en invoeren
bij caddiemaster.
1 x minimaal 18
stableford punten.

Techniek Examen eisen
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Techniek Examen eisen

Onderdeel

Examen

Tot en met 11 jaar

12 jaar en ouder

Onderdeel

Examen

Tot en met 11 jaar

12 jaar en ouder

Putten

9 holes strokeplay
putt-parcours met
afstanden tussen de 2
en 7 meter.

Maximaal 23 slagen

Maximaal 20 slagen

Putten

9 holes strokeplay
putt-parcours met
afstanden tussen de 2
en 7 meter.

Maximaal 21 slagen

Maximaal 18 slagen

Chippen

10 ballen chippen op 15
meter afstand naar een
vak van 5 x 5 meter.

Minimaal 3 ballen
binnen het vak

Minimaal 5 ballen
binnen het vak

Chippen

10 ballen chippen op 15
meter afstand naar een
vak van 4 x 4 meter.

Minimaal 5 ballen
binnen het vak

Minimaal 6 ballen
binnen het vak

Bunker

10 ballen slaan vanuit
een greenside bunker.

Minimaal 4 ballen
op de green

Minimaal 4 ballen uit de
bunker op de green

Bunker

10 ballen slaan vanuit
een greenside bunker.

Minimaal 4 ballen uit de
bunker op de green

Minimaal 5 ballen uit de
bunker op de green

Swing

10 ballen slaan op de
driving range vanaf
de mat.

Minimaal 5 ballen
voorbij de 90 meter

Minimaal 7 ballen
voorbij de 90 meter

Swing

10 ballen slaan op de
driving range vanaf
de mat.

Minimaal 5 ballen
voorbij de 110 meter

Minimaal 7 ballen
voorbij de 110 meter
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Sharks

Dolphins

Label eisen (per jaar)

Label eisen (per jaar)

Onderdeel 1
Lessen

Onderdeel 2
Testen

Onderdeel 3
Baan Spelen

Onderdeel 4
Wedstrijden

Onderdeel 5
statistieken

Onderdeel 1
Lessen

Onderdeel 2
Regels/Etiquette

Onderdeel 3
Testen en Stats

Onderdeel 4
Baan Spelen

Onderdeel 5
statistieken

Minimaal 80%
aanwezigheid bij
de lessen,
workshops en
competitietrainingen.

4 x Par 2 test

Minimaal 8 x
18 holes Q-kaart
spelen.

2 x jeugd
4 x club
Jeugd Opens
Jeugdcompetitie
NGF Wedstrijden

Statistieken in de
NGF Golf Academie
invoeren van alle Q
kaarten, qualifying
wedstrijden en
oefenrondes.

Minimaal 80%
aanwezigheid bij
de lessen en
workshops.

Het volgen van de
workshop ‘Regels’
is verplicht.

6 x Total Golf
6 x Dave Pelz
12 x Par 36

Minimaal 24
qualifying kaarten
spelen

2 x jeugd
8 x club
1 x mentor
Strokeplay
Matchplay
Jeugdcompetitie
NGF Competitie

Alle testen
invoeren in de NGF
Golf Academie

Het aantal
qualifying wedstrijden is bij voorkeur
groter dan het
aantal Q-kaarten.
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Statistieken
bijhouden van
alle testen,
wedstrijden en
qualifying kaarten.
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Jeugdkompas aanbod
Hieronder een overzicht van het aanbod voor
de jeugd op de Noordwijkse Golfclub. Er worden
zeven categorieën onderscheiden:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Trainingen
Jeugdwedstrijden
Clubwedstrijden
Uitwisselingen
NGF Jeugd Competitie
Activiteiten

Trainingen

Instuiftraining

Noordwijkse Jeugd Open

British American Youth Cup

Gedurende de zomer worden er instuiflessen georganiseerd voor alle spelers in
de breedtejeugd en Sharks. Dit om interactie
tussen de groepen te creëren en de zomerperiode, waarin er geen reguliere lessen zijn,
te overbruggen.

In 2009 is de jeugdcommissie begonnen
met het organiseren van een nationaal jeugd
toernooi. Dit zomerse 3 daags toernooi is één
van de bekendste en meest prestigieuze jeugdtoernooien van Nederland.
Veel topjeugd uit het binnen- en buitenland
doet hier aan mee. Alle Noordwijkse jeugd
spelers die voldoen aan de handicap limiet
kunnen meedoen, ook zijn er voor Noordwijkers
verschillende Wildcards te verdienen. Voor de
overige jeugd is er de mogelijkheid om de
organisatie te helpen met allerlei leuken taken.

In de golfweek na de British American
Challenge wordt de British American Youth
Cup gespeeld. Na de wedstrijd gaan we met
z’n allen BBQ’en.

Jeugdbonnen
Bonnen van 30 minuten te gebruiken bij één
van de pro’s van de Noordwijkse. Je mag met
iemand anders de bonnen samenvoegen tot
1 uur privéles.

Kweek
Vlak voor de zomer instuif wedstrijden zijn er 3
lessen voor de Kweek groep om deel te kunnen
nemen aan de zomer instuifwedstrijden. Deze
kweek lessen zijn op zaterdagmiddag.

Jeugdles
Voor de breedtejeugd zijn er op zondag in
het voor- en najaar 16 trainingen van 1
uur. Daarnaast krijgen deze groepen ook
een regelles.

Sharks training
De Sharks 1 krijgen gedurende 26 vrijdagavonden 2 uur les. De Sharks 2 groep krijgt
2 uur les op 13 zondagmiddagen. Voor beide
groepen zijn er 5 thema workshops (bijv.
Mentaal, Course Management, Regels)
en 3 x een competitie trainingsdag.

Dolphins training
De dolphins trainen elke woensdag of
donderdag 2 uur. Daarnaast krijgen zij
een regel workshop van 2 uur.

16

Pro Vossen Cup
De Pro Vossen Cup wordt ieder jaar gespeeld als
eerste wedstrijd na de zomer. Het is een 18- of
9 holes wedstrijd tegen de Vossen. De vossen
bestaan uit een lid van de Jeugdcommissie en
één van de pro’s. Je kunt je hiervoor inschrijven
als je minimaal je handicap-54 examen hebt.
Je wordt ingedeeld op handicap.

Jeugd Matchplay Kampioenschap
Jeugdwedstrijden
Kickoff
Een 9 en 18 holes team wedstrijd om het
seizoen te beginnen, er wordt van de rode
tees een texas scramble gespeeld.

Er wordt een Matchplay kampioenschap
georganiseerd door het jaar heen. De winnaar
van het Jeugd Matchplaykampioenschap krijgt
een vermelding op een schild in het clubhuis.
Degenen die voldoen aan de handicaplimiet
krijgen hiervoor een aparte uitnodiging
per email.

Voorjaarswedstrijd
De voorjaarswedstrijd in mei is een 18 of 9
holes individueel stableford wedstrijd.

Jeugd Strokeplay Kampioenschap
Het Jeugd Strokeplaykampioenschap
organiseren we in de zomer. Het kampioenschap bestaat uit verschillende wedstrijden:

Taai Taai Cup
Dit is de laatste wedstrijd van het seizoen en
een echte gezelligheidswedstrijd. Iedereen kan
zich hiervoor inschrijven (dus ook als je nog
geen handicap hebt).

Instuifwedstrijden
In de zomervakantie wordt er 8 x op zaterdag
een 9 holes qualifying instuif wedstrijd gespeeld.
Er wordt een overall score bijgehouden en er is
een winnaar van de Instuifwedstrijden

• 2 x 18 holes (op 1 dag) backtee max hcp 18
• 1 x 18 holes medal tee overige spelers
• 1 x 9 holes fronttee GVB, bij voldoende animo
De winnaar van de backtee wedstrijd krijgt een
wisselbeker, die door erelid van de Noordwijkse
Golfclub de heer E. Fick, ter beschikking is
gesteld, en uiteraard een vermelding op het
schild in het clubhuis.
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ClubWedstrijden

Uitwisselingen

Jong-Oud

Duin trofee

De naam zegt het eigenlijk al, een jong clublid
speelt samen met een ouder club lid. Er zijn
twee voorwaarden:

De Duintrofee is een 18 holes Stablefordwedstrijd die jaarlijks gespeeld wordt. Je speelt
in een team van 4 jeugdleden. Het team met
de meeste Stablefordpunten wint. De drie golfclubs die in de duinen liggen doen hieraan mee:
De Kennemer, De Haagsche en De Noordwijkse.

• Er moet een leeftijdsverschil zijn van 20 jaar
•

tussen de spelers
De jonge generatie nodigt de oude
generatie uit

Clubkampioenschap Matchplay
en Strokeplay
Tijdens de clubkampioenschappen strijden de
beste spelers om de Matchplay- en Strokeplaytitels.

Steltman Cup
De Steltman Cup heet ook wel de ouder-kind
wedstrijd. In deze wedstrijd speel je samen met
je moeder of vader tegen alle andere koppels in
Greensome format (ouders hoeven geen lid van
de Noordwijkse te zijn).

President’s Cup en Winterwedstrijd
Gedurende de donkere maanden wordt er elke
maand een team wedstrijd georganiseerd. Dit
zijn de best bezochte wedstrijden van de club.
Let op, inschrijving gebeurt per team en je dient
alle keren aanwezig te zijn!

Golfweek
Tijdens de golfweek zijn er elke dag veel
gezellige wedstrijden, waaronder een speciale
jeugdwedstrijd.

Beatrix Beker

NGF Jeugdcompetitie
Welke spelers mogen er aan meedoen?

• Jeugdleden tussen de 10-14 jaar mogen
•

meedoen.
Je hebt in ieder geval je GVB-examen gehaald
en je handicap mag niet lager zijn dan 30.

De Noordwijkse heeft 4 competitie teams. Elk
team bestaat uit 6 spelers en in principe speel
je 3 wedstrijden. 3 teams komen uit in de 36
holes klasse waarbij in de ochtend 18 holes
Foursomes wordt verspeeld en in de middag
18 holes Singles. 1 team speelt in de 18 holes
klasse.

Oude 9
Welke spelers mogen er aan meedoen?

• Je moet tussen de 13 - 18 jaar oud zijn.
• Je handicap moet tussen de 15 - 30 zijn.
Ryder Cup
Een uitwisseling met het Golf Centrum Noordwijk. Tijdens deze uitwisseling spelen 6 spelers
eerst 9 holes in de ochtend op het Golfcentrum.
Na een Lunch worden en nog 18 holes gespeeld
op de Noordwijkse Golfclub. De spelvorm is
Matchplay met handicap verrekening.
Welke spelers mogen er aan meedoen?

Op een van de Oude Negen banen wordt 2x per
jaar een uitwisseling georganiseerd voor spelers
van alle andere banen.
Welke spelers mogen er aan meedoen?

• Je mag niet ouder dan 21 jaar oud zijn.
• Je handicap moet lager dan 18 zijn.

Activiteiten
Starmakers Weekend
Eenmaal per jaar vindt het jeugdweekend
plaats. Tijdens dit weekend is de 18-holes
baan voor de jeugd beschikbaar en worden
door de jeugdcommissie voor alle leeftijden
en handicapcategorieën wedstrijden en andere
activiteiten georganiseerd. Je slaapt dan één
avond op de club! Het is altijd een heel gezellig
weekend. Een ding is zeker, het is het mooiste
weekend van het jaar! Je mag ook een vriendje/
vriendinnetje meenemen en er zijn mooie
prijzen te verdienen.

• Hcp afhankelijk spelers GCN
• Je moet tussen de 12 - 16 jaar oud zijn
Mini-regionale
De Mini-regionale is een onderlinge 9 holes
Stableford wedstrijd tussen teams van de
Haagsche, de Noordwijkse, de Rijswijkse
en Groendael.
Je speelt met een team van 4 jeugdleden
van Noordwijk en probeert zoveel mogelijk
Stablefordpunten te halen. Het team met de
meeste punten na 4 wedstrijden wint de cup.

Een serie van 6 wedstrijden waar de beste
3 Stableford scores tellen voor de eindscore.

18

19

Jeugdkompas algemene
opmerkingen

De Noordwijkse
golfbaan

De verzamelplek voor de jeugdlessen is NIET
standaard op de driving range. Er is geen vaste
verzamelplek! Op lesdagen wordt de caddiemaster geïnformeerd over de verzamelplek
van die dag en/of wordt een briefje op de
deur van de pro ruimte opgehangen waar
de verzamelplek van die dag op genoteerd
staat. Elke ouder en jeugdspeler is/zijn zelf
verantwoordelijk voor het controleren van
de verzamelplek.

Dat de Noordwijkse een mooie golfbaan is,
dat weten we allemaal. De Noordwijkse
Golfclub staat momenteel hoog op de
ranglijst van mooiste banen van het Europese
vasteland. Dit willen we graag zo houden.
De greenkeepers en de Baan Commissie
werken hier hard aan. Ook is een aantal leden
(de commissie Committed to Green) bezig
om de planten, bomen en dieren in en om
de baan in kaart te brengen en te kijken
waar het natuurbeheer beter kan.

Omdat er geen vaste verzamelplek is moeten
ouders en jeugdspelers er voor zorgen minimaal 15 minuten voor aanvang van de les
aanwezig te zijn. De les start op de aangegeven
tijd, dus de jeugdspeler moet dan op de
verzamelplek present zijn. Als de verzamelplek
op de oefenholes is dan heb je tijd nodig om
daar te komen. “Ik stond bij de caddiemaster
te wachten en moest daarna nog naar de
oefenholes lopen” is dus geen geldig excuus
om te laat te komen.
Inschrijven kan via de website. Zowel
jeugdwedstrijden als clubwedstrijden via
noordwijksegolfclub.nl/leden/wedstrijdagenda
Zie ook kopje Wedstrijdagenda Noordwijkse
Golfclub.
Jeugdleden moeten aan ten minste vier
club- en of jeugdwedstrijden deelnemen.

Zorg altijd dat de jeugdspeler warme kleding
en regenkleding meeneemt naar de trainingen
en de wedstrijden. Op De Noordwijkse is de
gevoelstemperatuur altijd wat lager dan in de
stad of het dorp. Hou hier echt rekening mee.
Neem altijd een wind of regenjas/trui/regenbroek/muts/golfwanten mee, weer kan ineens
omslaan.
Er wordt niet gespeeld of gelest in spijkerbroek.
Ook hemdjes zonder mouwen en T-shirts mogen
niet tijdens wedstrijden.
Zorg er altijd voor dat het materiaal op orde
is. “De spullen zitten nog in mijn tas in het
vakantiehuisje” is geen excuus. Dit moet je
altijd bij je hebben:

• Clubs met golfbag
• Voldoende ballen (minimaal 5)
• Tee’s (minimaal 10)
• Potloodje
• Pitchfork
• Paraplu
• Regelboekje

Niet alleen de greenkeepers en deze twee
commissies zorgen voor het onderhoud en
behoud van de baan. Ook JIJ kunt je steentje
bijdragen! Denk maar aan:

• het repareren van je pitchmarks op en rond
•
•
•

de green
het terugleggen van divots (weet je wel
die ‘megaplaggen’ die je met je ijzers uit
de baan slaat)
het gebruik van de schelpenpaden en
niet de ‘geitenpaden/ olifantenpaden”
het gooien van afval in de afvalbakken
(ook bananenschillen)

en ...

• je medespelers eraan te helpen herinneren
dit ook te doen.

Op deze manier zorgen we er met elkaar voor
dat de Noordwijkse een topbaan blijft.
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Contactgegevens
jeugdcommissie, club,
caddiemasters
Om de jeugdcommissie vragen te stellen kan
je op de website van de club of in het leden
boek zien we er in de jeugdcommissie zitten.
De jeugdcommissie is altijd te bereiken door
een email te sturen naar het email adres
ngcjeugdcie@gmail.com. De jeugdcommissie
bepaalt het jeugdbeleid en wordt in de
uitvoering onder andere ondersteund
door het secretariaat.

Secretariaat
Voor alle vragen over je lidcode, facturen of
algemene zaken kan je het secretariaat bereik
van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot
14:00 op 0252- 37 37 61 of stuur een email
naar info@noordwijksegolfclub.nl.
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Baanbeheerder of Caddiemaster
Pauline Bunt, Bert Eisses en Willy Groeneveld
zijn de caddiemasters van de Noordwijkse
Golfclub. Je kunt bij de caddiemasters een tijd
afspreken om te golfen of informatie over je
starttijd opvragen (dit kan je natuurlijk ook via
de website van de Noordwijkse doen). Het
telefoonnummer van de caddiemaster is 0252373763. Ook kun je een starttijd boeken via de
website. Dit doe je via de “Mijn NGC” portal,
onder reserveringen kun je een starttijd boeken.
Het is ook mogelijk om een starttijd te boeken
via de App van de Noordwijkse Golfclub.
Hiervoor dien je in te loggen met jouw
lidcode en wachtwoord. Voor het
verkrijgen van de lidcode zie het
kopje “Lidcode” hieronder.
Vervolgens ga je in de App
naar boek starttijd en kies
je de gewenste starttijd.
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