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Jeugdopleiding Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert”

De doelstelling van de jeugdopleiding Rijsbergse Golfclub De Turfvaert is de golf-
sport breed bij de jeugd in de regio onder de aandacht te brengen. Hiervoor is door 
de jeugdcommissie aansluiting gezocht bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) om 
middels het programma Committed to Jeugd de jeugd op een verantwoorde manier 
kennis te laten maken met de golfsport en op een goede manier op te leiden tot 
enthousiaste golfers.

Ondersteuning NGF

Door de samenwerkingsovereenkomst met de NGF krijgt de jeugdcommissie onder-
steuning van de NGF. De NGF heeft in het Committed to Jeugdtraject lesplannen 
per leeftijdsgroep beschikbaar waarbij er wordt gewerkt met lessen van golf-
professionals en training van jeugdcoaches. Daarnaast heeft de jeugdcommissie 
bij de NGF speelmateriaal besteld dat aansluit bij de opzet van de opleiding en 
coaching volgens het Committed to Jeugd programma. De jeugdopleiding van De 
Turfvaert is door de NGF offi cieel gecertifi ceerd voor Committed to Jeugd.

Faciliteiten voor de Jeugd

De jeugdopleiding van golfvereniging De Turfvaert is, mede door de beleidson-
dersteuning vanuit het bestuur en de enorme inzet van de golfschool, vanaf de 
opening van de golfbaan actief. Op de drivingrange, putting greens en oefen-
bunkers staan voldoende attributen om de jeugdopleiding vorm te geven. Dat is 
eveneens van toepassing in de ruimte rondom. De jeugd kan zich hier zeer goed 
uitleven en voor de pro’s en jeugdcoaches zijn er ruim voldoende mogelijkheden om 
te trainen en oefenen.

Er zijn door de professionals van de golfschool voldoende punten gecreëerd om 
alle facetten van de golfsport te beoefenen. Wat betreft de uitvoering op de 18 
holes baan hebben we voor de jeugd voldoende mogelijkheden gecreëerd. Zo is er, 
in samenwerking met de NGF, al snel een begin gemaakt met de uitvoering van 
afslagplaatsen voor de jeugd. Deze afslagtees zijn inmiddels ook ingedeeld voor 
het project Committed to Family. De afslagplaatsen zijn offi cieel ingemeten en er 
is ook een playing handicap vastgesteld. De jeugd heeft positieve ervaringen met 
deze afslagplaatsen en bij grotere (jeugd)evenementen worden de afslagplaatsen 
gebruikt om jeugd en volwassenen samen te laten golfen met voldoende snelheid 
in de baan. 

Jeugdopleiding

De jeugdopleiding en –trainingen, binnen de Rijsbergse Golfclub De Turfvaert, 
worden zoveel mogelijk uitgevoerd in overeenstemming met de programma’s zo-
als door de NGF zijn aangegeven en/of uitgewerkt. Dat betekent jaarlijks een 
lescyclus die wordt verzorgd door een golfprofessional. Hiernaast worden trai-
ningen verzorgd door jeugdcoaches. Uitgangspunt bij deze opleidingen is het 
enthousiasmeren van de jeugd maar vooral de jeugd leergierig te houden. Het 
toewerken naar successen en een grote dosis FUN zijn hierbij eveneens een be-
langrijke uitgangspunten. Het lesprogramma wordt uitgewerkt in een duidelijk 
jaarprogramma. 

In de opleiding spelen niet alleen de pro’s maar ook de jeugdcoaches een belang-
rijke rol. De jeugdcoaches die actief zijn binnen de jeugdopleiding beschikken 
minimaal over het diploma jeugdcoach niveau 1 of zijn hiervoor in opleiding.



Golfregelexamen

Jonge spelers volgen (9) verplichte regellessen 
in de praktijk, waarbij tijdens elke regelles in 
de praktijk de regelkennis wordt getest. 

Als een jonge speler alle regellessen heeft 
gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd 
voor het golfregelexamen. 

Als blijkt dat de jonge speler nog niet 
alle regelkennis goed genoeg beheerst, 
dan zal hij enkele herhalingslessen 
volgens, waarna hij/zij alsnog wordt 
geacht te zijn geslaagd voor het 
golfregelexamen.

Jeugdstappenplan Rijsbergse Golfclub de Turfvaert

Hoe dit stappenplan te gebruiken

Voor de jeugd hebben we de opleidingsblokken in 7 stappen verdeeld. Bij elke stap hoort een 
te behalen taslabel / pas / certifi caat. Hieronder zijn voor elk taslabel / pas / certifi caat de 
vereisten opgenomen. Vanaf niveau Birdie hebben we bij deze vereisten ook ‘de vaardigheid 
in de baan’ benoemd. Uiteindelijk is het doel dat kinderen zelfstandig, in een goed tempo, 
rekening houdend met de medespelers in de baan en met respect voor de baan, 9 of 18 holes 
kunnen golfen.

Lessen en trainingen
• Je hebt ongeveer een half jaar lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.
Techniek
• Je beheerst de basisbeginselen van het putten, het chippen en de lange slagen en je
hebt veel geoefend.
Vaardigheid testen
• Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op de putting green in 9 slagen voltooien.
• Chippen: 5 chipslagen (van totaal 10 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de
green) binnen een straal van 10 meter om de hole slaan.
• Swing: 3 van de 5 ballen minimaal 50 meter rechtuit (meisjes 35 meter).
Gedragsregels
• Je beheerst de basisbeginselen van de regels, en je kunt ze toepassen:
• Je kunt pitchmarks repareren.
• Je harkt de bunkers netjes aan.
• Je weet waar je met je tas/trolley mag lopen en waar je deze neer moet zetten.
• Je weet dat je niet mag treuzelen op de baan en dat je snellere fl ights door moet laten 
(ook als je lang moet zoeken naar een bal).
• Je speelt sportief en houdt rekening met elkaar, je wacht op elkaar en je helpt elkaar 
zoeken.
• Je bent bekend met alle onderdelen die je bij het spelen van een hole kunt tegen-
komen: afslagplaats, fairway, green en hindernissen.
• Je hebt ‘Hole 1 t/m 4’ gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’. 
Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.
Vaardigheid in de baan
• Je kunt vanaf de lichtblauwe tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole, met
minstens 18 Stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes.
• Je helpt jouw begeleider bij het tellen van je slagen en de begeleider rekent de punten 
uit. (Par + 4 = 2 punten, Par +5 = 1 punt, Par + 6 = bal oprapen en een 0 noteren.)

TASLABEL BIRDIE2 

Lessen en trainingen
• Je hebt ongeveer 3 maanden lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.
Techniek
• Je beheerst de basisbeginselen van het putten, het chippen en de swing.
• Je kunt met de putter een bal laten rollen over de green.
• Je kunt een chip maken die een boogje maakt en een stukje doorrolt.
• Je kunt met een ijzer een bal van de tee slaan en een stuk door de lucht laten vliegen.
Gedragsregels
• Je beheerst de basisbeginselen van de regels om veilig op en rond de baan te spelen.
• Je kent de term Fore!
• Je kent de veiligheidsregels op de driving range en de oefenfaciliteiten.
• Je hebt ‘Hole 1’ gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’.
• Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.
• Je weet je weg te vinden op de club (bijv. ballenautomaat, driving range, putting
green, tassenloods, clubhuis).
• Je weet bij wie je moet zijn voor lessen/trainingen en vragen.

1 TASLABEL PAR



Gebruik van forward tees

Aangezien aan het GVB vanaf 1 april 2012 een Clubhandicap van 54 wordt 
gekoppeld, is het niet meer mogelijk om het praktisch deel aan te passen aan 
de leeftijd (en fysiek) van de kinderen.

Het verdient wel sterk de voorkeur voor kinderen tot 14 jaar gebruik te maken 
van forward tees; dit kan betekenen rode tees voor jongens en oranje voor 
meisjes, of oranje tees voor jongens en meisjes. 

Hiervoor is het wel nodig dat er vanaf deze tees voor zowel dames als heren 
een Course en Slope Rating aanwezig is, zodat een Qualifying Ronde kan 
worden gespeeld.

Lessen en trainingen
• Je hebt al ruim een jaar lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.
Techniek
• Je beheerst de basisbeginselen van alle slagen en je hebt veel geoefend.
Vaardigheid testen
• Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op putting green in 9 slagen voltooien.
• Chippen: 5 chipslagen (van totaal 8 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de
green) binnen een straal van 10 meter om de hole slaan.
• Bunker: 2 van de 5 slagen uit de bunker eindigen op de green.
• Swing: 3 van de 5 slagen zijn recht en minstens 70 meter ver (meisjes 60 meter).
Gedragsregels
• Je beheerst de basisbeginselen van de regels en je kunt de (gedrags)regels toepassen
bij de volgende onderwerpen:
• Out of bounds (witte paaltjes);
• Waterhindernissen (rode en gele paaltjes);
• Grond in bewerking (GUR, blauwe paaltjes);
• De green (o.a. puttinglijn, vlag, pitchmarks);
• Je hebt ‘Hole 1 t/m 6’ gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels
voor de jeugd’. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.
Vaardigheid in de baan
• Je kunt binnen 2 uur en een kwartier op 9 holes minstens 18 Stablefordpunten halen:
• vanaf de lichtblauwe tee, uitgaande van 3 extra slagen per hole, of
• vanaf de paarse tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole.
• Je telt zelf je slagen en jouw begeleider helpt je daarbij en rekent de punten samen
met jou uit. (Lichtblauwe tee: 3 slagen boven Par per hole = 2 punten, 2 slagen boven 
Par = 1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrij-
ven. Paarse tee: 4 slagen boven Par per hole = 2 punten, 5 slagen boven Par =1 punt. 
Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven.)
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Lessen en trainingen
• Je hebt al ruim een jaar lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.
Techniek
• Je beheerst alle slagen (redelijk) en je hebt veel geoefend.
Gedragsregels
• Je hebt ‘Hole 1 t/m 9’ van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’ goed
gelezen. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.
• Je kunt de regels goed in de praktijk toepassen en hebt het golfregelexamen (zie
informatie onderaan) gehaald.
Vaardigheid in de baan
• Je kunt vanaf de paarse tee, uitgaande van 3 extra slagen per hole, met minstens 18
Stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes.
• Of je speelt vanaf de oranje tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole.
• Je telt zelf je slagen en checkt dat na elke hole bij je marker. Na afloop reken je zelf
de punten uit en je marker rekent dat ook uit, zodat je het kunt controleren. 
(Paarse tee: 3 slagen boven Par per hole = 2 punten, 4 slagen boven Par = 1 punt. Als 
de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven. Oranje tee: 4 
slagen boven Par per hole = 2 punten, 5 slagen boven Par = 1 punt. Als de bal dan nog 
niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven.)

Het Albatross niveau is te vergelijken met Golfbaanpermissie. De Golfbaanpermissie
wordt uitgegeven door de baaneigenaar op voorspraak van de pro. Voor Golfbaan-
permissie kan door de baaneigenaar een pasje aangevraagd worden bij de NGF.
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Je hebt taslabel Albatross/NGF-pas Golfbaanpermissie; onderdeel hiervan is het
behalen van het golfregelexamen.
• Je speelt een ronde van 9 holes vanaf de kortste tee met een geldige rating. Je speelt 
vanaf Clubhandicap 54 en behaalt minimaal 18 Stablefordpunten. De scores worden door 
een marker genoteerd. Deze marker heeft zelf minimaal Clubhandicap 54.
Golfregelexamen
Jonge spelers tot 14 jaar volgen verplichte regellessen in de praktijk, waarbij tijdens 
elke regelles in de praktijk de regelkennis wordt getest. Als een jonge speler alle rege-
llessen heeft gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen. Als 
blijkt dat een jonge speler nog niet alle regelkennis goed genoeg beheerst, dan zal hij 
enkele herhalingslessen volgen, waarna hij alsnog wordt geacht te zijn geslaagd voor het 
golfregelexamen.

NGF-PAS CLUBHANDICAP 54 (GVB)5 

De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score per hole van Par 
plus 2. De speler weet aan het einde van de 10 lessen wat een goede basis (GOH: Grip, 
Oplijnen, Houding) is voor de onderdelen putten, chippen, pitchen, bunker en swing. De 
speler is in staat deze zelf te herhalen en toe te passen. De speler weet hoe hij zich veilig 
moet gedragen op en rond de golfbaan. Om deze stap zo goed mogelijk te volbrengen, is 
een minimum van 120 trainingsuren door de speler zelf nodig.

NAAR HANDICAP 366 

• aanleren van een goede fysieke  
 voorbereiding
• een goede GOH onderhouden bij het  
 onderdeel putten, chippen, pitchen,  
 bunker en swing
• leren testen en evalueren
• aanleren van een trainingsroutine
• afwisselen met clubs

• course management
• situaties rond de green
• moeilijke liggingen
• zones kleiner maken
• inzicht in vlucht-rolverhouding
• gebruik van vaste routine
• rondeanalyse
• afstandstabel
• leren scoren met je eigen techniek

Wat gaan we deze stap leren/behandelen

Een nieuwe fase. Verder met golf. De basis is reeds aanwezig en zal ook in deze stap 
voortdurend worden gecontroleerd. Het volgende meetpunt is Handicap 28, waarbij je 
uiteindelijk leert om de Par-4 holes plus 2 slagen te spelen en de Par-3 en Par-5 holes 
plus 1 slag. In deze stap word je gestructureerd opgeleid om te spelen met kennis van 
je eigen spel. Dit betekent onder ander dat je ook gebruik gaat maken van je speel- en 
teststatistieken. Daarnaast zul je ook inzicht verkrijgen in een zorgvuldige voorbereiding 
voor een ronde om zo je beste spel daadwerkelijk op de baan te kunnen spelen.

Nieuwe onderdelen die in Stap 7 aan bod komen zijn:
• Warming-up
• Voorbereiding voor een les en een golfronde
• Materiaalkennis
• Het slaan met de driver
• Het spelen van schuine liggingen
• Lange afstandputten (15 meter en meer)

NAAR HANDICAP ???7 



Voor meer informatie:
www.rijsbergsegolfclub.nl

secretariaat@rijsbergsegolfclub.nl

Rijsbergse Golfclub De Turfvaert 
Zwart Moerken 12 

4891 TK Rijsbergen

Speelrecht      Jaarlijks Maandelijks

Kinderen t/m 12 jaar (ouder met speelrecht)     € 0,- -

Kinderen t/m 12 jaar     € 100,- -

Kinderen 13 t/m 18 jaar     € 150,- -

Juniors 19 t/m 27 jaar (student)     € 250,-     € 25,-

Jeugdopleiding € 150,- : dit is het bedrag dat betaald wordt voor 
15 lessen van de Pro (gereduceerd tarief omdat men via de vereniging 
deelneemt aan de jeugdopleiding) en 15 lessen van jeugdcoaches.

Lidmaatschap vereniging € 25,- : vereniging administreert NGF pas, 
zijn evt. HCP, organisatie wedstrijden, deelname golfl essen 
gereduceerd tarief, diverse gratis andere dingen, etc.

Speelrecht: onbeperkt gebruik maken van baan en oefenfaciliteiten.

Lidmaatschap

Aanmelden via aanmeldformulier op:
www.deturfvaert.nl of via jeugdcommissie@rijsbergsegolfclub.nl

Voor overige vragen en/of informatie: 
jeugdcommissie@rijsbergsegolfclub.nl

Ontwerp: 
www.studiolepelaar.nl

Alle bedragen zijn in Euro’s en inclusief 6% BTW. Tarieven per 1 april 2015, typefouten voorbehouden.

(1 ouder mag maximaal 1 kind gratis laten spelen.)


