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Voorstelling Jeugdcommissie
Sofie Van de Velde, Junior Captain, verantwoordelijk voor
Link naar Sportcommissie
Incentives (gedeelde verantwoordelijkheid met pro’s)
Wedstrijden
Theoretisch examen golfregels
Centraal aanspreekpunt en vertrouwenspersoon bij problemen met toepassing van de
gedragscode of andere ethische aspecten
Eric Laurent, verantwoordelijk voor
Winter Matchplay
Mental Coaching
Stages
Organisatie special events zoals Sint, …
Fanny Van Bael, verantwoordelijk voor
Stages
Organisatie special events zoals Sint, …
Patrick Bas, verantwoordelijk voor
Regelsessies & Golf etiquette
Back-up regeltesten
Junior T-time
Administratie en financiën
Maandelijkse Junior flashes
Junior Website
Catherine Huenaerts, verantwoordelijk voor
Junior T-time
Backup regeltesten
Inschrijvingen (wedstrijden en activiteiten)
Junior clubkledij
Administratie en financiën
Gaëlle Laurent, verantwoordelijk voor
Stages
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Extra activiteiten en ideeën
Special events
Nightgolf
Karen Pieters, verantwoordelijk voor
Jeugdsportfonds
Link met VVG
Maud Van Hollebeke, verantwoordelijk voor
Theoretisch examen golfregels
Golf regels en etiquette
Sam Rottie, pro, verantwoordelijk voor
Trainingen
Stages
Individuele lessen
Golfclinics
Georges Oosterlynck, pro, verantwoordelijk voor
Trainingen
Stages
Individuele lessen
Golfclinics
Nîmes Vanneste, verantwoordelijk voor
Aanspreekpunt voor jeugd
Inbreng vanuit de jeugd
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Onze missie
Al sinds 1991 wordt er in de Winge Golf & Country Club bijzondere aandacht gegeven aan een goede,
geïntegreerde jeugdwerking. De jeugdcommissie, bestaande uit een gedreven en gemotiveerde ploeg
vrijwilligers, heeft daarbij één doel voor ogen: van kinderen enthousiaste golfers maken, elk op zijn of
haar niveau en met aandacht voor alle aspecten van het golfspel. Jonge spelers moeten zich immers
vanaf dag 1 welkom voelen binnen de club.
Daar komt uiteraard heel wat bij kijken: van de eerste opvang van niet-golfers tot het begeleiden van
onze jeugdige competitiespelers en een goede doorstroming naar de ‘young adults’ en verder.
Het gaat daarbij niet zozeer om het ontwikkelen van ‘talent’, maar veel meer om het ontwikkelen van
‘engagement’. Met inzet komt een speler in een sport zoals golf immers vaak veel verder dan iemand
die enkel teert op talent.
De jeugdwerking van Winge Golf & Country Club wil de jeugdspelers maximaal begeleiden op hun
exploratie van de golfsport. Of golf nu recreatief of competitief beoefend wordt, iedereen moet zich
goed voelen in de sport. Sport moet FUN zijn, dus werken we aan een sterke sociale omkadering.
Iedereen hoort erbij.
Je kan niet zomaar beginnen golfen. Golfen is een bijzondere vaardigheid die niet alleen veel oefening
vraagt maar waar ook begeleiding bij nodig is. Gedurende het golfseizoen worden er in de club, onder
begeleiding van onze Pro’s, trainingen georganiseerd op verschillende niveaus. Deze trainingen dienen
niet alleen om techniek en spelinzicht te verbeteren, maar er wordt ook gewerkt aan de conditie en
de mentale ingesteldheid én weerbaarheid. Trainingen mogen echter niet verward worden met
individuele lessen waarbij de Pro veel dieper op de technische aspecten van het golfspel voor iedere
speler/junior afzonderlijk kan ingaan. Iedereen moet en kan progressie maken, alleen is de evolutie
van iedereen anders. Wij houden hier maximaal rekening mee.
We stellen dit jaar geen vaste groepstargets omdat iedere junior andere verwachtingen heeft. Iedere
junior kan tijdens de trainingen, stages of privé-lessen met de pro’s overleggen en een individueel
doel stellen. We raden aan dit zeker te doen, met en doel voor ogen is het makkelijker om gericht te
werken.
Ook voor de allerkleinsten, dat is al vanaf 6 à 7 jaar, is er voldoende plaats en ruimte voorzien om
kennis te maken met onze leuke sport, al is het dan soms op een wat speelsere manier. De
jeugdcommissie heeft voor deze leeftijdscategorie in het verleden ook al voldoende gespecialiseerd
materiaal aangeschaft.
Naast de trainingen die zijn toegespitst op leeftijd en niveau van de jeugdspelers, worden er ook
specifieke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Deze staan open voor alle jeugdleden,
onafhankelijk van handicap en talent.
Om alle junioren zoveel mogelijk samen te laten genieten van de golfsport zijn er de Junior T-times.
Groot en klein komt dan samen om, onder begeleiding van één of meerdere ouders en/of de wat
oudere junioren, op een speelse maar toch doordachte manier hun golfvaardigheid verder te oefenen.
Wanneer junioren van verschillende trainingsgroepen bij elkaar komen om samen te golfen zal dit
ongetwijfeld hun motivatie een boost geven en zal de stap naar het spelen van Scapa en VVGwedstrijden voor velen makkelijker te nemen zijn. De meer ervaren spelers kunnen dan samen enkele
holes spelen op de baan, de anderen oefenen in groep hun techniek met afwisselende golf-spelletjes,
waarvoor de jeugdcommissie het nodige materiaal voorziet.
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Tijdens de Paas – en zomervakantie worden er ook meerdaagse stages georganiseerd. Naast het
verbeteren van techniek en spelinzicht, wordt hier vooral belang gehecht aan het samenzijn, de teambuilding, alle sociale aspecten die zo wezenlijk verbonden zijn met de golfsport. Een gezellige maaltijd
of pick-nick op de golf hoort hier zeker bij.
Ook buiten de club worden er allerhande leuke en stimulerende activiteiten georganiseerd: bowling,
uitwisseling met andere clubs,… Hier zijn ook ideeën altijd welkom.
Onze juniren krijgen zo gratis heel wat extra’s aangeboden. In ruil verwachten we van hen enkel hun
eerlijk engagement en een gezonde dosis enthousiasme. De jeugdcommissie bestaat volledig uit
vrijwilligers dus deze gaan dit zeker en vast appreciëren.
Hun resultaten worden geëvalueerd en gevaloriseerd via een nieuw systeem dit jaar. Dit wordt volledig
gedragen door het secretariaat en bevat alle wedstrijden van de Flory Van Donck en onze eigen junior
Winge wedstrijden. Wat nieuw is dit jaar is dat alle wedstrijden voor evenveel meetellen en er geen
VVG, scapa,… in verwerkt wordt. Hun engagement en evolutie wordt gemeten, beoordeeld én beloond
via de verschillende incentives.
Ook de golfregels krijgen in onze junior-werking extra aandacht. Ze worden op een kindvriendelijke
manier aangeleerd zodat enerzijds en waar nodig de beginnende junior-golfer klaar gestoomd wordt
voor het theoretisch examen en anderzijds de meer ervaren spelers ook geregeld een opfrissing krijgen
van wat kan, mag en moet of net niet kan en mag. Dit komt zeker het golfspel in het algemeen ten
goede.
Dit alles maakt dat de jeugdwerking van Winge vooral streeft naar een aanpak gemaakt op maat van
ieder kind, zodat onze jongens en meisjes kunnen genieten van een sport waar er zeker ruimte is voor
enthousiaste jongeren. Een sport waarin ze hun passie actief kunnen delen met ouders, grootouders
en andere volwassenen.

Wat verwachten we van de junioren- charter
a) We rekenen op een actieve deelname van de junioren met respect voor pro, baan, club,
commissieleden, verantwoordelijken én naleving onze interne afspraken.
In de eerste plaats wordt verwacht dat de trainingen regelmatig bijgewoond worden en dat
een eventuele afwezigheid op voorhand aangekondigd wordt.
Nakomen van afspraken: kledij, op tijd komen, GSM en diverse muziekspelers horen niet thuis
in de trainingen,… . Het clubuniform dragen tijdens trainingen, interclubs en jeugdwedstrijden
van KBGF en VVG
De jeugdtrainingen zijn voorbehouden voor de bij WG&CC aangesloten junioren die in de loop
van het kalenderjaar maximaal 21 jaar oud worden. (Maximale leeftijd junior-categorie = 21
jaar).
Beginnende golfers moeten minimaal 4 uur privé les volgen bij één van de aan WG&CC
verbonden pro's om toegelaten te worden tot de trainingen. Na het volgen van deze 4 uur
privé-les zal de pro autonoom oordelen of de junior klaar is voor deelname aan de trainingen.
Indien de pro oordeelt dat de junior onvoldoende gevorderd is om het niveau van de trainingen
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probleemloos te kunnen volgen, dient er in samenspraak met de pro en de jeugdcommissie.
verder een individueel lessenprogramma opgesteld en gevolgd te worden
Tijdens deze trainingen wordt de junior opgevangen door de golfpro van de club, die in
collectief verband verder zal werken rond de verschillende aspecten van het golfspel. De junior
zal zijn persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen door het volgen van individuele lessen
die ook aan voordelige condities aangeboden worden via de Junior-Package.
Deze trainingen zijn géén (individuele) lessen. Het is een collectief gebeuren, gericht op het
inoefenen van techniek, op tactiek, op mentale weerbaarheid en op strategie. Het is een heel
goede oefening en kan je techniek voor een deel verbeteren.
b) Vooruitgang kan echter enkel gemaakt worden door óók individuele lessen te volgen.
Naast het volgen van de trainingen, verwachten we dan ook dat de junior regelmatig
individuele lessen volgt bij één van de aan WG&CC verbonden pro's. Indien er gedurende het
jaar geen individuele lessen gevolgd worden, kan dit een reden zijn om de deelname aan de
jeugdtrainingen tijdens het volgend golfseizoen te weigeren. Lessen gevolgd na inleveren van
een spaarkaart tellen mee, lessen toegekend op basis van het behalen van een incentive
tijdens het voorbije golfseizoen tellen hiervoor niet mee.
Hierbij 4 puntjes die wij als commissie toch belangrijk vinden:
a) Deelnemen aan golfregels-lessen die door de club en/of de jeugdcommissie georganiseerd
worden.
b) Kennis en toepassing van 'VLONSBARCQ'.
c) Aan interclubs deelnemen indien hiervoor uitgenodigd door een ploegcaptain.
d) Aan aangepaste fysieke trainingen en aan VVG –selectiedagen en trainingen deelnemen
indien hiervoor gevraagd.
Door zich in te schrijven voor de trainingen en het betalen van de deelnamefee, verklaart de junior
en zijn/haar ouders impliciet dit dossier aandachtig gelezen te hebben en zich met de inhoud ervan
akkoord te verklaren. In het bijzonder bovenstaande bepalingen dienen strikt gerespecteerd te
worden.
Schorsing vanwege club en/of jeugdcommissie is mogelijk bij wangedrag en/of niet respecteren van
regels en afspraken.

Het uniform
Het uniform voor de jeugd van Winge Golf is identiek aan het algemeen clubuniform: beige broek,
marineblauwe polo en licht grijze pull. Er wordt vanuit de jeugdcommissie de mogelijkheid geboden
om de polo en pull met het logo van Winge Golf Juniors aan een democratische prijs aan te kopen. De
kost voor de polo voor de juniors bedraagt 20€, voor de pull 30€. Er wordt eveneens een marineblauwe
pet aangeboden aan de juniors voor 10€.
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Het dragen van de clubpolo is verplicht tijdens de trainingen en alle juniorwedstrijden buiten de club
(pull in functie van de weersomstandigheden). Vier keer per jaar wordt er een aankoopmoment
voorzien: stages & start van de trainingen (voorjaar en najaar).

De trainingen
Zoals bij iedere sport is training een noodzaak. Tijdens deze trainingen wordt de junior opgevangen
door de golfpro van de club, die hem in collectief verband de basisprincipes van de verschillende
aspecten van het golfspel zal bijbrengen. De junior zal zijn persoonlijke vaardigheden verder
ontwikkelen door het volgen van individuele lessen. Om deel te kunnen nemen aan de trainingen
moet de junior minstens 4 uur les gevolgd hebben.

Trainingsdata en groepsindeling:
De jeugdtrainingen zijn opgedeeld in 3 modules van elk 9 trainingen: voorjaar , zomer, najaar. De
datums van deze trainingen zijn opgenomen in de kalender van dit jeugddossier (bijlage).
Deze trainingen gaan door op zaterdag namiddag tijdens de voor- en najaar module en op woensdag
voormiddag tijdens de zomermodule.
Iedere leeftijd en Hcp vraagt een andere aanpak van de pro. Vandaar dat de Winge junioren
onderverdeeld worden in 3 groepen: Par en Birdie groep, Bogey groep en Young Bogey groep. De
criteria om uit te maken in welke groep men zit, zijn leeftijd en HCP bij start van de trainingsmodule.
De indeling in deze groepen is transparant en de jeugdcommissie/pro’s zien erop toe dat iedere junior
in zijn eigen groep training volgt. Bij de start van de najaarsmodule wordt opnieuw bepaald in welke
groep je komt, gebaseerd op je actuele handicap.
De jeugdcommissie streeft naar continuïteit bij het kiezen van de trainingsuren zodat de ouders
rekening kunnen houden met andere activiteiten. Het wisselen van groep is niet toegelaten.

Dit zijn de criteria voor de groepsindeling:
YOUNG BOGEY:


HCP > 36 EN

Jonger dan 12 jaar (geboren na 01/01/2006 voor golfseizoen 2018)

BOGEY:



HCP > 36 EN
Ouder dan 12 jaar (geboren voor 01/01/2006 voor golfseizoen 2018)

PAR en BIRDIE:


HCP < 36
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Uurregeling:
Zaterdagtrainingen




YOUNG BOGEY : 14u00 – 15u00 onder begeleiding van Pro
BOGEY: 15u00 – 16u30 onder begeleiding van Pro
PAR - BIRDIE: 15u00 – 16u30 onder begeleiding van Pro

Woensdagtrainingen (zomermodule): Telkens van 10 tot 12 voor alle leeftijden en HCPs.
Afspraken tijdens de training:







Respect voor elkaar, de pro, de baan, … tonen.
Clubuniform (polo) dragen,
Tijdig aanwezig zijn, min. 15 min. opwarming voor de starttijd incalculeren,
Afwezigheden worden op voorhand aan de pro gemeld,
Geen GSM, smartphone, MP3-speler tijdens de training,
Trainingen starten aan de putting green.

De prijs per module (9 trainingen) bedraagt € 55. Je kan inschrijven per module (voorjaar,
zomer, najaar), of voor alle drie modules samen. In dat geval bedraagt de prijs €140
Nieuwe leden hebben recht op een pro-rata regeling.

Trainingsprogramma:
De pro’s zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het trainingsprogramma en voor het opvolgen
van de vooruitgang die de junior maakt.

Targets
De evolutie van een individuele golfspeler kan eenvoudig worden geëvalueerd aan de hand van een
speler zijn/haar handicap. Op die manier is het mogelijk om voor iedere speler jaarlijks een bepaalde
handicap als doel te stellen. Enerzijds stelt de junior voor zichzelf een handicap op die hij/zij wil
bereiken tegen de drive out. Anderzijds stelt ook de pro voor iedere junior een handicap die behaald
zou kunnen worden mits regelmatige inzet.

Challenge – Flory Van Donck
Tot vorig jaar werd door middel van de challenge een ranking bijgehouden van de deelname en de
resultaten van de juniors aan een aantal interne en externe wedstrijden.
Dit wordt dit jaar vervangen door de Flory Van Donck trofee waarbij deze ranking gebaseerd is op de
gespeelde wedstrijden binnen WG&CC.
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Hiermee willen we enerzijds de competitiegeest op een gezonde manier aanwakkeren, en anderzijds
vooral de jongeren aanzetten om actief deel te nemen aan zoveel mogelijk golfwedstrijden. Het accent
moet blijven liggen op spelvreugde en niet op rivaliteit ten opzichte van de medespelers.
De Flory van Donck trofee staat open voor alle junioren die WGCC als home club hebben en loopt (in
principe) van Drive In tot Drive Out, met uitzondering van de JW-wedstrijden die buiten deze periode
vallen en ook in rekening gebracht worden. De wedstrijden die niet single gespeeld worden maar in
team, tellen niet mee.
De verwerking van deze challenge gebeurt volledig op het secretariaat, voor meer vragen over dit
nieuwe “Flory Van Dock systeem” kan je bij hen terecht of bij Sofie Van de Velde.

Spaarkaart
Om het spelen van wedstrijden aan te moedigen, wordt er gewerkt met een spaarkaart. Per gespeelde
single 18 holes wedstrijd tussen Drive In en Drive Out, in Winge alsook de Golf Vlaanderen en Scapa
wedstrijden, verdient de speler een stempel op zijn kaart. Een volle spaarkaart (10 stempels) geeft
recht op 1 uur gratis privéles bij een golfpro van Winge Golf. De spaarkaart is 1 jaar geldig, dwz. er mag
maximum 1 jaar zijn tussen de eerste en de laatste stempel.
De les bij de pro moet gepland worden ten laatste 3 maanden na de laatste stempel.
De procedure voor het verkrijgen van de privéles is als volgt: per wedstrijd vraag je een stempel aan
het secretariaat. Dit doe je bij het indienen van je scorekaart, of bij een buitenwedstrijd zo snel
mogelijk na de wedstrijd. Bij een volle spaarkaart maak je een kopie hiervan, of vraag dit aan het
secretariaat. Je houdt de kopie zelf bij. Deze geef je af aan de pro wanneer je de les opneemt. Op dat
moment neemt de pro de kopie aan en doorstreept hij de originele spaarkaart.
Er kan nu opnieuw gespaard worden voor een nieuwe kaart. Deze kan je vragen bij het secretariaat. Er
is geen beperking op het aantal kaarten dat je per jaar kan binnenbrengen.
We blijven hoe dan ook het spelen van wedstrijden buiten de club sterk aanmoedigen voor de
uitdaging, ervaring,…

Individuele lessen
Naast trainingen is het nemen van lessen van groot belang om je golfspel te verbeteren. Beide zijn
complementair aan elkaar. De lessen van de pro zijn gericht op het corrigeren en/of verbeteren van
techniek en vraagt een individuele benadering. Lessen zijn geen training en indien ze gebruikt worden
als oefentijd is dat natuurlijk zonde van de tijd (pro en junior) en investering.
Lessen kunnen geboekt worden bij de pro’s via i-golf. Opnieuw kunnen we enkele afspraken herhalen:
kom op tijd en warm op, verwittig minstens 48 uur op voorhand indien je niet kan komen (zo niet
rekent de pro het lesuur aan). Lessen kunnen genomen worden per half uur, uur en natuurlijk ook
meer. Hou rekening met de leeftijd van je junior en schat in wat hij/zij kan.
Lessen op de baan, fore course, … kunnen natuurlijk ook in samenspraak met de pro.
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De pro’s bieden ook dit jaar een junior package aan. Hierdoor kunnen juniors aan een voordeliger tarief
les volgen.

De prijs voor het junior package voor 2018 bedraagt 100 euro voor 5 lessen van een half uur
en kan 2 maal per jaar opgenomen worden. Deze 5 lessen moeten binnen de 3 maanden
opgenomen worden. Dit is geldig bij beide pro’s, maar binnen 1 package moeten wel alle
lessen bij dezelfde pro opgenomen worden.

Incentive
Een rode draad doorheen dit jeugddossier is alvast inzet! En die willen we ook graag belonen. Vandaar
het opzetten van een incentive systeem zodat we junioren kunnen belonen tijdens en aan het eind van
het golfseizoen. Puur werken op basis van Hcp en gewonnen wedstrijden is niet fair aangezien niet
iedereen het talent heeft om de nieuwe Tiger Woods te worden.
Het incentivesysteem bevat 4 componenten:
1.
2.
3.
4.

Gevolgde lessen bij een Winge Pro,
Aanwezigheid op door Winge Golf georganiseerde activiteiten,
Handicap: bereikte mijlpalen
Gespeelde wedstrijden

Op ieder van de componenten gaan we wat verder in.
Volgen van individuele lessen
Om in aanmerking te komen voor het incentive moeten minstens 3 uur individuele lessen gevolgd
worden bij een aan Winge Golf verbonden pro (lessen via de wedstrijd spaarkaart tellen ook mee). Dit
criterium is maw. een noodzakelijke voorwaarde.
Aanwezigheid op activiteiten
Aan alle activiteiten door Winge Golf georganiseerd kennen we punten toe. Sommeren van deze
punten geeft een getal dat de beloning mee zal bepalen.
Punten te verdienen door:




Trainingen (27)
= 1 pt. per training
Stages (2)
= 3 ptn. per stage
Deelname aan JW-wedstrijden (spring, summer, autumn)
o 1 deelname
= 3 ptn.
o 2 deelnames = 7 ptn.
o 3 deelnames = 11 ptn.

Nota: Indien de junior deelneemt aan wedstrijd/training WMP, Golf Vlaanderen, Scapa of Junior Tour,
dan worden de punten toch toegekend indien beide samenvallen.
Handicap:
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Een van de doelen van een trainende, spelende junior is ook het behalen van een lagere Hcp. Door de
jeugdcommissie werd beslist om bij de volgende hcp’s een incentive aan te bieden (indien de andere
criteria behaald zijn):
Onder hcp 46
Onder hcp 24
Onder hcp 10

Wedstrijden spelen
We trainen allemaal om mee te kunnen spelen in wedstrijden. De verwachting is dan ook dat iedere
junior met Hcp ≤ 46 deelneemt aan minimaal 12 officiële single wedstijden. Dit lijkt misschien veel,
maar dankzij de wekelijkse clubwedstrijden, de Winge junior wedstrijden en de VGG wedstijden is dit
zeker haalbaar.
Hoe maken deze 4 componenten nu een incentive?
Voor de incentive moet de junior lessen volgen en daarbovenop:




Minstens 28 punten behalen voor deelname aan activiteiten
De hcp mijlpalen bereikt hebben dit jaar
Minimum 12 wedstrijden spelen.

Deze beloning omvat individuele lessen bij een Winge pro naar keuze, aangeboden door de
jeugdcommissie.

Wedstrijden en deelnamecriteria
Alle juniors kunnen, afhankelijk van hun handicap, mee spelen aan de clubwedstrijden. Tevens zijn er
jaarlijks 3 Winge junior wedstrijden, specifiek voor de juniors van Winge golf, met 3 categorieën:




18 holes wedstrijd voor HCP ≤ 45,
9 holes voor HCP = 46,
Forecourse wedstrijd voor HCP > 46

Naast de clubwedstrijden zijn er ook mogelijkheden om aan regionale en federale wedstrijden mee te
spelen in andere clubs. De deelnamecriteria voor deze wedstrijden (Ethias Kids Tour, Junior Tour en
Scapa wedstrijden) zijn terug te vinden in de bijlagen.
De wedstrijdfees voor regionale, federale en internationale officiële wedstrijden worden terugbetaald
door de jeugdcommissie. Hiervoor ontvangt u op het einde van het jaar een overzicht waarop u dient
aan te duiden welke wedstrijden gespeeld werden alsook de plaats behaald in de ranking. Deze
terugbetaling is gelimiteerd tot 100€ per junior.
Voor beginnende wedstrijdspelers geeft de captain’s round (zoals voorzien in het stappenplan van
WG&CC) een idee of de junior klaar is om wedstrijden te spelen. Maar om ook de junioren blijvend te
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motiveren om aandacht te geven aan etiquette en regels, kunnen zij uitgenodigd worden door de
jeugdcaptain voor een gesprek of het spelen van enkele holes op de baan. Hierbij zal nagegaan worden
of de junior correct en aan een goed tempo speelt.
Er kan vanuit de club ook feedback gevraagd worden aan de flight genoten van junioren. Op deze
manier kan er aan ieder individueel gerichte feedback gegeven worden.

Junior T-Time
Van maart tot oktober worden junior T-times georganiseerd. Deze staan open voor alle jeugdleden,
ongeacht leeftijd of handicap. Tijdens deze activiteit staat plezier in het golfen centraal zonder de
regels en etiquette uit het oog te verliezen.
De kinderen worden ingedeeld in groepen en spelen afhankelijk van hun niveau op de 18-holes baan
of op de oefenbaan. Voor de jongere, beginnende spelers wordt er veel extra materiaal gebruikt om
zo uitdaging en afwisseling in het golfspel te brengen. Zij oefenen de golftechnieken op een
ongedwongen manier. Het bijhouden van de scores per groep motiveert hen om zich extra in te zetten.
De kinderen met handicap ≤ 46 gaan in kleine groepjes de baan op. Er worden verschillende
wedstrijdvormen gespeeld en ludieke aspecten in verwerkt.
De junior T-time wordt begeleid door leden van de jeugdcommissie en helpende ouders. Alle helpende
handen hiervoor zijn zeer welkom. Indien je als (groot)ouder hierbij wil helpen, spreek gerust een lid
van de jeugdcommissie aan.
De junior T-time gaat steeds door op zaterdag voormiddag, van 10u tot 12u45. We verzamelen aan
het clubhuis. De data van de junior T-times voor dit jaar kan je terugvinden in de kalender.
Inschrijven hiervoor gebeurt via I-golf. Om een goede organisatie toe te laten, vragen we u om de
afsluitingsdatum van de inschrijving te respecteren.

Winter Match Play (WMP)
De WMP is een competitie tussen ploegen van verschillende clubs in heel België, verdeeld over
verschillende regio’s. De ploegen bestaan uit 8 junioren niet ouder dan 21 jaar (finale max 18 jaar), die
tijdens de wintermaanden wedstrijden tegen elkaar spelen. De competitie bestaat uit vier wedstrijden,
steeds op een ander terrein (van een club die deelneemt aan de WMP). Het zijn ontmoetingen die de
verschillende clubs van België samenbrengen. Elke club wordt vertegenwoordigd door 4 teams van 2
spelers die de kwalificatierondes spelen. De twee beste ploegen van elke regio gaan door naar een
nationale finale.
Voor de kwalificatieronde is een handicap tussen 0 en 28.4 vereist. De finale wordt gespeeld met een
ploeg van 6 spelers: 4 spelers met een handicap van 0 tot 24.4, die 18 holes spelen en 2 spelers met
een handicap van 24.5 tot 36.4 spelen 9 holes.
De selectie van 12 teamleden voor ons team van de WMP gebeurt op basis van engagement, houding,
motivatie en deelname aan de door Winge Golf georganiseerde trainingen, stages & activiteiten en
tenslotte op basis van de handicap.
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Deel uitmaken van de spelersploeg is nog geen zekerheid om ook effectief te spelen, maar geeft wel
recht om te komen “caddieën/supporteren” en deel te nemen aan de WMP-trainingen.
Om de spelers optimaal voor te bereiden op deze competitie biedt de Jeugdcommissie van Winge Golf
alle spelers van het team ongeveer 4 x 2 uur training aan, gegeven door één van onze pro’s. Deze
trainingen versterken het groepsgevoel en verbeteren de techniek van de junioren.

Stages
Jaarlijks organiseert de jeugdcommissie een paas- en zomerstage in Winge. Deze vierdaagse golfstage
staat open voor al onze junioren en staat onder begeleiding van de pro’s.
Tijdens deze stages wordt er in groepsverband getraind op de verschillende golftechnieken (lange
slagen, bunkershots, chippen en putten) en is er tevens aandacht voor kennis van de regels, etiquette
en course management. Naast het verbeteren van techniek en spelinzicht, wordt hier vooral belang
gehecht aan het samenzijn, de team-building, alle sociale aspecten die zo wezenlijk verbonden zijn met
de golfsport. Elke stagedag wordt dan ook afgesloten met een sportieve groepsactiviteit. Tijdens onze
stage (op een dag die vermeld wordt) is er zo goed als altijd een wedstrijddag voorzien. De groepen
worden ingedeeld op basis van niveau. Als er geen wedstrijddag zou zijn gaan we toch proberen om
kleinere competities in te brengen in de stages.
Elke stagedag start om 9u en eindigt om 17u. Vanaf 8u45 is er iemand aanwezig van de
jeugdcommissie. Er is geen opvang na 17u. Er wordt dan ook verwacht dat de junioren worden
opgehaald om 17u, of verder trainen op eigen verantwoordelijkheid.
Voor deze stages zijn de junioren vanaf 7 jaar welkom na voorgaand 4 uur les te hebben gevolgd bij
pro’s, of jonger indien zij reeds hun baantoelating hebben. De pro’s nemen hier de
eindverantwoordelijkheid omdat zij het beste kunnen bepalen wie er al klaar voor is.
De data van de stages vind je in de kalender.
Inschrijven voor de stages gebeurt via een link naar een google formulier dat enkele weken voor de
stage wordt doorgestuurd. Zoals voor andere betalende activiteiten wordt verwacht dat de betaling
tijdig gebeurt. Dit is ook weer heel belangrijk voor organisatie, pro’s boeken, eten reserveren, …

Stappenplan
De jeugd volgt het algemeen stappenplan van Winge Golf. De voorwaarden voor het behalen van het
GVB zijn dus dezelfde voor de jeugd als voor de volwassenen. Afhankelijk van de leeftijd zijn er wel
enkele specifieke regels met betrekking tot het regelexamen en de tees van waar de junior speelt.
a. Voor junioren tot en met 12 jaar geldt dat deze het regelexamen voor het GVB zal afleggen onder
toezicht van de Jeugdcommissie en na inschrijving op het secretariaat. Dit theoretische examen zal
mondeling worden afgenomen door de aangestelde van de Jeugdcommissie op basis van de federale
Juniorvragen GVB alsook op voorlegging van een exemplaar van de laatste “ Golfregels”. Zowel de
verkorte versie van de golfregels als de “ Golfregels” mogen tijdens deze testen gebruikt worden.
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Bij het behalen van het GVB kan de miniem aan alle clubwedstrijden deelnemen spelend van de rode
tees. Wanneer hij 13 jaar wordt, speelt de miniem alle wedstrijden van de normale tees (zie
Sportreglement).
Om de officiële handicap van 36 te bekomen, zal de miniem de federale regelvragen van het GVB
(volwassenen) afleggen. Bij het bekomen van handicap 36 speelt de miniem alle wedstrijden van de
normale tees (zie Sportreglement).
b. Voor junioren van 13, 14 en 15 jaar worden de federale Juniorvragen GVB schriftelijk gesteld.
Om de officiële handicap van 36 te bekomen, zal de miniem de federale regelvragen van het GVB
(volwassenen) afleggen. Bij het bekomen van handicap 36 speelt de miniem alle wedstrijden van de
normale tees (zie Sportreglement).
c. Vanaf 16 jaar leggen de junioren dezelfde GVB-vragen als de volwassenen af .

Golfregels en Etiquette (VLONSBARCQ)
Golf is een spel dat zonder scheidsrechter gespeeld wordt. Iedere speler moet dus op het correct
toepassen van de regels toezien. Dat start natuurlijk met een goede kennis van de regels.
Enkele keren per jaar zal de jeugdcommissie een regelsessie organiseren. 1 maal voor de beginners
met focus op basisregels, 1 maal voor de lagere handicaps en 1 maal voor de grote groep hier tussenin.
Aanwezigheid op deze sessies is gewenst en erg nuttig. We zien immers dat junioren vaak punten
laten liggen door het niet toepassen van regels. Denken we maar aan zaken zoals ‘nearest point of
relief’, tijdelijk water, … .
Naast de regels van het spel bestaan er ook gedragsregels ‘Etiquette’ waaraan men zich moet houden
op de baan. Winge golf heeft dit samengevat in ‘VLONSBARCQ’ met als doel het verhogen van het
golfplezier en het aankweken van een positieve golfattitude.

Ook voor de ouders en pro’s is het belangrijk positief te staan tegenover de golfende junior. We lijsten
er alvast een paar op:


Aanmoedigen, iedereen heeft al eens een slechte dag maar die gaan ook voorbij
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Sporten = plezier hebben én maken
Eerlijkheid en inzet = belangrijker dan winnen
Positieve attitude
Beloning zit in de evolutie zelf
Op tijd op de training zijn
Respectvol omgaan met materiaal, infrastructuur, Pro, teamgenoten, clubleden,….
Veel oefenen en wedstrijden spelen
Vooruitgang bespreken met Pro

Omdat etiquette een belangrijk onderdeel van de golfsport is, wordt er per trainingsgroep iemand
geselecteerd voor de fairplay prijs. Dit is gebaseerd op volgende punten: helpen van andere
medespelers tijdens de les, attitude tijdens de training, respect voor pro, medespelers, infrastructuur
en baan en elkaar steunen. De pro noteert na elke training wie zich het meest voor deze punten heeft
ingezet. Op het einde van het trainingsseizoen wordt de speler per groep met het meeste
vermeldingen geselecteerd. Deze spelers ontvangen een leuk extraatje op het sinterklaasfeest.
Hierover wordt voordien niet gecommuniceerd aan junioren of ouders.

Uitwisselingen en evenementen
Ieder jaar worden er enkele uitwisselingen gedaan met de jeugd van andere golfclubs. De voorbije
jaren was er steeds een uitwisseling met de jeugd van Keerbergen en van Damme. Wij gaan met onze
jeugd naar de club, of zij komen op bezoek bij ons om een (ont)spannende wedstrijd te spelen.
Naast de golfactiviteiten zijn er ook jaarlijks enkele bijkomende activiteiten die georganiseerd worden
voor de jeugd van Winge Golf. Deze hebben als doel om het groepsgevoel te versterken en de junioren
van de verschillende trainings- en niveaugroepen samen te brengen. In het najaar is er steevast een
activiteit voor de jeugd waarbij we gaan bowlen, mini-golfen, golf-in-the-dark spelen of een andere
leuke activiteit.
Het jaarlijkse sinterklaasfeest is een echt feest voor alle junioren groot en klein. Iedereen wordt
beloond met wat lekkers.Een toffe afsluiter van ons golfjaar samen met de goed Heilig man die ieder
jaar speciaal op onze club langskomt.
Naar goede gewoonte wordt er tijdens elke paasstage een spel of zoektocht gehouden naar de
paaseieren.

Inschrijvingen en betalingen
Afhankelijk van het type activiteit en/of de info nodig voor correcte registratie gebeurt de inschrijving
voor junior-activiteiten en wedstrijden ofwel via i-golf, ofwel via een formulier dat via internet ter
beschikking gesteld wordt. Dit formulier is steeds bereikbaar via een link in een voorafgaande mail,
gericht aan ouders én junioren waarin ook de nodige toelichting zal gegeven worden. Inschrijving via
zulk formulier laat ons toe specifieke informatie op te vragen en zorgt voor een gemakkelijker beheer
en verwerking van deze info.
Algemene regel :
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Voor zondag-wedstrijden :

Inschrijving telkens vóór donderdag 24u via I-golf



Voor Junior T-time (zaterdagen) :

Inschrijving telkens vóór woensdag 24u via I-golf



Andere activiteiten :

Inschrijving NA EERSTE KENNISGEVING A.U.B. !

Belangrijk!
Er worden geen ‘herhalingsmails’ verstuurd !
Inschrijvingen voor betalende activiteiten, zoals trainingen, uitstappen, stages, en andere zijn pas
geldig na ontvangst van de gepaste deelnamefee. Laattijdig inschrijven kan alleen indien de
jeugdcommissie hier toestemming voor geeft. Dit gaat niet altijd kunnen, waneer de groepen vol
zitten, alles al gereserveerd is,.. Hiervoor kunnen extra kosten worden aangerekend dus let hiervoor
op!

Informatie en communicatie
Naast dit jeugddossier, gebruikt het jeugdcommissie 5 kanalen om met de juniors en ouders te
communiceren:






Junior news flash
E-mail (Nota : emailwijzigingen doorgeven aan secretariaat aub)
Advalvas-bord
Winge Golf website (algemene en junior pagina’s)
Facebook

Maandelijks sturen we een Junior News Flash naar alle junioren met daarin de belangrijkste events van
de komende maand(en) zoals trainingen, stages, wedstijden. Om geen informatie te missen, kijkt u
best na of u deze news flash ontvangt op het juiste emailadres.
Via email zullen enerzijds inschrijvingsformulieren voor trainingen en stages verstuurd worden.
Anderzijds specifieke mails met vaak cruciale informatie zoals bv. detail planning van stages.
Het ad valvasbord is de plaats waar je de kalender van de trainingen kan vinden, geplande activiteiten,
… Neem hier zeker regelmatig een kijkje.
Ook de Winge Golf website bevat een schat van informatie zoals de staat van de baan (open, geen
trolley toegelaten, …) en natuurlijk een deel speciaal voor de junioren, waar o.a. de foto’s van recente
event gepost worden.
Belangrijk!
Foto’s voor website en facebook.
De jeugdcommissie publiceert geregeld foto’s van junioren op hun website en op hun facebook pagina.
De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. We gaan ervan uit dat
je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de
activiteiten van onze junior werking. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk
moment van het golfjaar melden aan de jeugdcaptain. We zullen het bezwaar respecteren en geen
beelden van je kind meer publiceren.
16

Bijlagen
I.

Bijlage 1 :
Stages
Paasstage

Zomerstage

02-04 t.e.m. 05-04

02-07 t.e.m. 05-07
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II.

Bijlage 2 : Wedstrijden en deelnamecriteria 2018

Scapa wedstrijden:
Officiële data en informatie : zie www.golfbelgium.be

Junior Tour:
Officiële data en informatie : zie www.golfbelgium.be

Golf Vlaanderen wedstrijden:
zie www.golfvlaanderen.be voor alle informatie en kalender
GV U12 en U14:
Dinsdag 3 april: R. Ostend G.C. - Zaterdag 5 mei: G.C. Lanaken - Vrijdag 13 juli: Kampenhout G.C. Vrijdag 31 augustus: Brabantse Golf
Ethias Kids Tour Vlaams Brabant:
Woensdag 9 mei: G.C. Kampenhout - Maandag 9 juli: Keerbergen G.C. - Vrijdag 24 augustus: Winge
G.&C.C.
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