
                   

      

Gasselte, februari 2019  
  
Beste jeugdgolfers en ouders,   
  
Hierbij ontvangen jullie de groepsindeling en het programma voor het golfseizoen 2019.   
De jeugdcommissie heeft in samenwerking met de pro’s een mooi programma samengesteld 
en wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we weer een mooi golfjaar tegemoet gaan.  
  
Groepsindeling  
Ook dit jaar hebben we weer 3 groepen samengesteld op basis van leeftijd en vaardigheden.   
  
Voor de groepen worden de lessen en de extra trainingen voor de competitiespelers weer 
verzorgd door de pro’s. De overige trainingen, activiteiten en wedstrijden door de 
jeugdcoaches. De lessen zullen zoals jullie gewend zijn vinden weer plaats op de 
zondagochtend en de extra trainingen voor de competitiespelers op de zaterdag.   
  

Groep 1  Groep 2  -Groep 3 

11.00 – 12.00 uur  10.00 – 11.00 uur  09.30 – 10.00 uur 

Ben  
Marlies  
Albert    
Herman   
Sebastiaan 
Maurits 
Ivar 
Heleen  
(Eerde) 

   

Hero  
Mike  
Kevin  
Tygo 
Arvid 

 Jelmer 

Frank 
Nathan 
Jos 
Rosalie 
Anne-Fleur 
 

Jeugdcoaches:  
Dennis van Krimpen (coördinator)  
Nisha van der Meer  
 

Jeugdcoaches:  
Ben Paul (coördinator)  
Albert de Boer  
 

Jeugdcoaches: 
Niene Tammenga 
?? 

  
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan dien je dit voor de training via een Whatsapp 
bericht door te geven aan de coördinator van je groep.   
  
We hebben besloten om voor groep 3 een pro-les van een halfuur in te plannen. We hebben 
gemerkt dat na een half uur de aandacht van de jongste jeugd sterk verminderd, wat we 
heel goed snappen. Na het half uur is het leuker en gezellig als de kinderen met de ouders de 
par 3 gaan lopen om het geleerde te oefenen op een “echte” baan. 



                   

      

 
Lessen en trainingen  
Dit jaar worden er ongeveer 21 lessen door de pro’s en 8 trainingen door de jeugdcoaches 
gegeven (zie bijgaand programma 2019). Ook zijn de jeugdcoaches dit jaar weer beschikbaar 
voor het spelen in de baan en de begeleiding van de diverse andere activiteiten. 
 
Baantrainingen 
Wat we al een aantal jaar op de planning hebben staan, maar helaas nog niet echt van de 
grond komt is het spelen van de grote baan na de trainingen op zondag. Wij vinden het als 
commissie heel belangrijk dat de jeugd zoveel mogelijk de grote baan speelt. We willen dit 
daarom zoveel mogelijk gaan promoten, alleen hebben we daarvoor wel jullie als ouders 
nodig!! Meld je aan als je dit leuk lijkt, kunnen we daar met de planning rekening mee 
houden. 
   
NGF Jeugdcompetitie en training  
Dit jaar gaan we weer met twee teams (zie onderstaande concept indeling) meedoen aan de 
NGF Jeugdcompetitie. Dit zal allemaal plaatsvinden in juni en juli. Het eerste team speelt 36 
holes en het tweede team speelt 18 holes. De competitiedata staan vermeld in bijgaand 
programma.  
  

Team 1  Team 2  

36 holes  18 holes  

 Ben (captain)   
 Albert  
 Heleen 
 Daniel (van Duurswold)  
       Herman (reserve)  

Mike (captain)   
Hero  
Max (van Duurswold) 

  Kjeld (van Duurswold) 
 Maurits (reserve?) 
 Jelmer (reserve?) 

Coach/begeleider:  ?? Coach/begeleider:  
Dennis van Krimpen  

  
Voor de 2 jeugd competitieteams zijn 4 extra trainingen met een pro ingepland op  de 
zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.  
  
Kosten lessen/trainingen  
De kosten voor de jeugdlessen en extra trainingen voor de competitiespelers zullen ook dit 
jaar weer voor een deel door de vereniging worden gedragen. De eigen bijdrage bedraagt  
dit seizoen € 125,- (groep 1 en 2) en € 75,- (groep 3) voor de jeugdlessen en € 25,- voor de 
extra competitietrainingen, welke door de pro’s worden gefactureerd.  
  
 
 



                   

      

De golf academie  
Via de website www.degolfacademie.nl kan iedere jeugdgolfer een persoonlijk account 
aanmaken en op deze manier in samenwerking met de pro’s zijn of haar vorderingen 
bijhouden. Lijkt je dit leuk, maak dan een account aan, zodat de pro’s hier tijdens de lessen 
aandacht aan kunnen besteden.  
  
Clubwedstrijden  
Vanaf eind maart (31 maart) gaan we  Rabbit wedstrijden voor de jeugd proberen te 
organiseren. Iedereen met baanpermissie van de pro’s kan hieraan meedoen!   
  
NNO-wedstrijden   
Ook dit jaar worden er weer diverse NNO-wedstrijden georganiseerd op verschillende banen 
in Noord en Oost Nederland van mei tot en met oktober (zij bijgaand programma 2019). Het 
algemeen klassement van de NNO 2018 is gewonnen door de jeugd van ‘De Groene Ster’ en 
de finale zal dit jaar gespeeld worden op 13 oktober bij golfclub  ‘De Groene Ster’ in 
Leeuwarden.  
  

KLM Open  
De KLM Open is een golftoernooi in Nederland dat deel 
uitmaakt van de Europese Tour. Het toernooi droeg 
aanvankelijk de naam Dutch Open maar heeft vanaf 1981 
een titelsponsor. De afgelopen en komende jaren was en is 
dit de KLM. Het KLM Open beleeft in 2019 de 100ste editie 
en vindt voor deze gelegenheid plaats op ‘The 
International’ bij Amsterdam.  
  
Afgelopen jaar zijn we voor het eerst geweest met een groep en dat was een geslaagde dag. 
Het lijkt ons daarom leuk om dit jaar weer met de Semslanden Jeugd de KLM Open te 
bezoeken op zaterdag 14 september. Over de verdere invulling hiervan horen jullie later 
meer!  
  
Ryder cup  
Het einde van het reguliere seizoen sluiten we op 17 november af met de Ryder cup.   
De Ryder cup is een wedstrijd tussen de jeugd, de jeugdcoaches, de ouders en de pro’s.  
  
Jeugd golfer van het jaar  
Voor het behalen van de titel Jeugd golfer van het jaar, gaan we een andere puntentelling 
hanteren. Sinds 2018 kijken we naar de volgende activiteiten (o.a. Rabbit en NNO 
wedstrijden, handicapverlaging en de Rydercup).   
  
 
 



                   

      

 
Regellessen 2019 
Elk jeugdlid dient voor zijn GVB een theorie-examen af te leggen. Wij, als jeugdcommissie, 
zijn nu aan het kijken of we voor de aanstormende jeugd regellessen kunnen inplannen 
vanaf half maart. We komen hier zo spoedig mogelijk op terug. 
 
Kortom, het belooft weer een mooi golfjaar te worden!    
  
Als bijlage ontvangen jullie het volledige les- en activiteitenprogramma. Het programma zal 
ook op de jeugdpagina’s van de website www.semslanden.nl en met een link op onze 
facebookpagina geplaatst worden, zodat deze makkelijk te raadplegen is.   
  
We starten dit jaar vanaf zondag 20 januari met een aantal vrije trainingen op de par 3 en 
grote baan. Op zondag 31 maart is  de eerste proles. 
 
BELANGRIJK!!! 
Per 31 december 2018 is Christian gestopt als voorzitter van de jeugdcommissie en  als 
jeugdcoach, ook Henk is gestopt als jeugdcoach. Dit betekent dat ik iemand nodig heb om 
mij te ondersteunen in de jeugdcommissie en als coördinator jeugdcoaches en/of 
jeugdcoach. Doordat Mike in de NGF C-selectie zit, zal ik vanaf april regelmatig met Mike 
door het land reizen voor trainingen en wedstrijden, die dagen kan ik dan niet op De 
Semslanden aanwezig zijn. Het is dan wel prettig als er iemand vanuit de jeugdcommissie 
aanwezig kan zijn tijdens de trainingen. 
 
Niene heeft aangegeven dat ze de coördinatie van groep 3 op zich wil nemen, dat is 
hartstikke leuk, daar heeft ze wel hulp bij nodig van andere ouders. Geef je op als je Niene  
wilt helpen om na de prolessen van groep 3 leuke activiteiten voor deze groep te 
organiseren. 
 
 
Met sportieve golfgroet,  
De Jeugdcommissie en Pro’s  


