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Voorwoord 
  
Hierbij ontvangen jullie het meerjarenplan 2021-2023 en de doelstellingen voor 2021 van de 
jeugdcommissie De Semslanden. De jeugdcommissie heeft in samenwerking met de pro’s 
een afwisselend programma voor 2021 samengesteld en wij hebben er dan ook alle 
vertrouwen in dat we weer een mooi golfjaar tegemoet gaan.  
 
In hoofdstuk 1 staat een grafische weergave van ons driejarenplan en lichten we de 
doelstellingen van 2021 toe. 
 
In hoofdstuk 2 beschrijven we hoe jeugdgolf er bij De Semslanden uitziet door onder andere 
het organiseren van jeugdwedstrijden en overige activiteiten. Ook worden in dit hoofdstuk de 
pro’s aan jullie voorgesteld. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft welke nevenactiviteiten we in 2021 willen organiseren voor de jeugd en 
ouders. 
 
In hoofdstuk 4 vinden jullie de lessen/trainingen en de groepsindeling. Verder wordt de NGF 
competitie toegelicht inclusief de indeling voor 2021. 
 
In hoofdstuk 5 staat een aantal andere optionele activiteiten die we in de toekomst zouden 
willen oppakken, maar die we voor 2021 parkeren. 
 
In het algemeen geldt dat we sinds 2020 een volwaardige jeugdcommissie hebben. We doen 
ook hier een beroep op andere ouders om zich proactief aan te melden om mee te helpen bij 
bijvoorbeeld een activiteit. Alleen met inzet van iedereen kunnen we het jeugdgolf leuk, 
uitdagend en interessant maken en houden. 

 
Het volledige les- en activiteitenprogramma is te vinden in de bijlage. Het programma komt 

ook op de jeugdpagina’s van de website www.semslanden.nl. 

  

Met sportieve golfgroet,  

De jeugdcommissie en pro’s  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.semslanden.nl/
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2021

3 Jeugdteams (jeugd 1, 1ste klasse)

25 actieve jeugdleden 

Actieve, betrokken en gezellige 
jeugdcommissie waar ouders deel van 
willen uitmaken om hun steentje bij te 

dragen voor de jeugd. 

.

Minimaal 4 spelers op de nationale 
kampioenschappen. 

Jeugdactiviteiten van jan/dec. (recreatief, 
competitief en topgolf)

Evalueren en verbeteren  
communicatiemiddelen die zorgen voor het  

vinden, binden, boeien en behouden van 
jeugdleden. en voor draagvlak  bij andere 

betrokken partijen.

2022

3 Jeugdteams (jeugd 1, hoofdklasse)

1 jeugd teams golfsixes

25 actieve jeugdleden 

Actieve, betrokken en gezellige 
jeugdcommissie waar ouders deel van 
willen uitmaken om hun steentje bij te 

dragen voor de jeugd. 

Minimaal 4 spelers op de nationale 
kampioenschappen. 

De Semslanden centraal als golf jeugd- en 
regionaal trainings centrum in Drenthe.

Evalueren en verbeteren  
communicatiemiddelendie zorgen voor het  

vinden, binden, boeien en behouden van 
jeugdleden. en voor draagvlak  bij andere 

betrokken partijen. 

2023

4 Jeugdteams (jeugd 1, hoofdklasse)

1 jeugd teams golfsixes

30 actieve jeugdleden 

Actieve, betrokken en gezellige 
jeugdcommissie waar ouders deel van 
willen uitmaken om hun steentje bij te 

dragen voor de jeugd. 

Minimaal 4 spelers op de nationale 
kampioenschappen. 

De Semslanden centraal als golf jeugd- en 
regionaal trainings centrum in Drenthe.

 

Hoofdstuk 1 Samenvatting meerjarenplan 2021-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Missie

"Jeugd is de toekomst"

Visie

Samen, gezelligheid, ambitie, respect, professionaliteit én

PLEZIER 

Strategie

Communicatie & Integratie (uit en thuis)

Werken aan competenties

Houding / gedrag  

Sterk jeugdteam

Jaarplanning

Roadmap 3 jaar
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Doelstellingen 2021 
 
 
 

 
 

• 3 Jeugdteams (jeugd 1, eindigen bij de 1ste 2 in de poule)); 
• 25 actieve jeugdleden consolideren; 
• Actieve, betrokken en gezellige jeugdcommissie waar ouders deel van willen; 

uitmaken om hun steentje bij te dragen voor de jeugd, nu en in de toekomst; 
• NGF toernooi deelname; 
• NJGT op De Semslanden organiseren en actieve deelname jeugd op de NJGT’s; 
• Deelname van jeugd aan Dutch Kids golfwedstrijden; 
• Minimaal 4 spelers op de nationale kampioenschappen; 
• Jeugdactiviteiten van maart tot december (recreatief, competitief & topgolf);  
• Evalueren en verbeteren communicatiemiddelen die zorgen voor het vinden, binden, 

boeien en behouden van jeugdleden en voor draagvlak bij andere betrokken partijen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeugdcommissie in samenwerking met golfprofessionals van De Semslanden 6 

 

Hoofdstuk 2 Jeugdcommissie 
 
De jeugdcommissie bestaat uit enthousiaste ouders van kinderen die de trainingen bij De 
Semslanden volgen. Zij hebben contact met de pro’s, helpen onder andere activiteiten te 
organiseren en vergaderen hiervoor, afhankelijk van het aantal activiteiten, ongeveer een 
keer in de maand.  
 
De verbinding met het bestuur wordt gevormd door een bestuurslid die jeugd in zijn 
portefeuille heeft. Indien nodig sluit deze aan bij de vergaderingen. De jeugdcommissie houdt 
het bestuur via deze portefeuillehouder op de hoogte van relevante zaken. 
 
Via app-groepen communiceert de jeugdcommissie met ouders en de oudere jeugd. Ook is 
er op de website plek voor de jeugd. Zo wordt in het begin van het seizoen een nieuwsbrief 
gepubliceerd. 
  
Algemeen e-mailadres jeugdcommissie:  
Jeugd@semslanden.nl  
 
Voorzitter:        
Dennis van Krimpen  
 
Overige jeugdcommissieleden: 
Xander van Hal  
Saskia van Bruinessen  
Miranda Hollander  
Thole Prenger  
 
Namens het bestuur De Semslanden: 
Rudy van der Veen 
 
Hoofd jeugdopleiding:  
PGA Holland golfprofessional Richard Paul 
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Hoofdstuk 3 Jeugdgolf 

 

Groepslessen 
Tijdens de lessen leren PGA Holland golfprofessionals aan de jeugdleden de 
basiscompetenties van het golfspel. Naast technische uitleg over de verschillende disciplines 
wordt er aandacht besteed aan motorische vaardigheden als coördinatie, balans, kracht, 
snelheid en uithoudingsvermogen. Deze fysieke componenten zijn de basis voor een 
gedegen golfswing en dragen bij aan de sportontwikkeling van het kind. Ook de componenten 
mentaal en tactiek komen terug in de lessen waar we iedere les een trucje (techniekje) 
aanleren en deze toepassen in een wedstrijdsituatie.  
 
Mini’s (tot 10 jaar) 
Jongste jeugd die spelenderwijs het golfspel leert kennen 

• Goed, sportief gedrag 

• Een ander helpen 

• Helpen opruimen 

• Je best doen 

• Vooruitgang 
 
D Junioren (10-12 jaar) 
Jeugd met baanpermissie en/of al gericht werken aan baanpermissie  
 
A, B en C Junioren 
C: Hcp 54-36 
B: Hcp 36-18 
A: Hcp 18-00 
 
Voor de A junioren wordt gewerkt met voortgangsgesprekken. Aan het begin van het seizoen 
houden we een startgesprek. Tijdens het startgesprek bespreken we doelen af en wat 
daarvoor nodig is. In het midden van het seizoen vindt er een evaluatiemoment plaats. We 
kijken of we op de juiste koers liggen en of we iets moeten bijsturen. Aan het einde van het 
seizoen vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens het eindgesprek bespreken we wat er goed 
ging en wat we beter hadden kunnen doen. Dit geldt voor zowel de jeugdleden als de pro’s. 
 
Voor de A junioren gaan we gebruik maken van de Golf Academie voor het bijhouden van 
hun vooruitgang. Hiermee kunnen de pro’s gerichter werken aan de onderdelen van het spel 
waar de aandacht het meest nodig is. Dit stellen we verplicht voor deze groep. 
 
Voor de B en C junioren gaan eerst we kijken wat de behoefte is van het kind, voordat we de 
voortgangsgesprekken en de Golf Academie voor deze groepen gaan inrichten. 
 
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.  

Baanpermissie/Handicap 54 
Het afgeven van baanpermissie gebeurt altijd in een privéles. Het kind gaat samen met de 
professional de baan in waar de professional bekijkt of hij/zij qua regelkennis en 
speelsnelheid klaar is voor de stap baanpermissie of zelfs meteen al handicap 54.  

Regellessen 2021 
Elk jeugdlid dient voor zijn GVB een theorie-examen af te leggen. De  jeugdcommissie gaat 

kijken hoe we een draaiboek voor de beginnende jeugd kunnen maken in samenwerking met 

de handicap- en regelcommissie.  

 

Professionals (pro’s) 
• Richard Paul                  

• Adam Howard        

• Ian Goddard 
 

http://www.degolfacademie.nl/
http://www.degolfacademie.nl/
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Jeugdwedstrijden op de club – Rabbits 
Op verschillende zondagen in 2021 organiseren we rabbits voor de jeugd. De jonge spelers 
spelen dan een aangepaste Par-3 baan na de lessen op zondag. De oudere spelers gaan de 
grote baan in voor een 9 holes wedstrijd. 
Indien er een wedstrijd is, hoeft het jeugdlid zich niet aan te melden. Wij gaan ervan uit dat 
iedereen er is net als bij de reguliere lessen. Bij de clubwedstrijden verwachten we iedereen 
(mits vooraf anders wordt aangegeven) op de aangegeven tijd in het schema  aanwezig in 
het clubhuis. Hier wordt de definitieve startlijst gepresenteerd. 
 

Noordelijke Jeugd Golf Tour wedstrijden 

Elk jaar worden er diverse Noordelijke Jeugd Golf Tour (NJGT) wedstrijden georganiseerd op 
verschillende banen in Noord- en Oost-Nederland van mei tot en met oktober; het programma 
wordt begin van elk jaar gedeeld. Het algemeen klassement van de NJGT 2019 is gewonnen 
door de jeugd van ‘DG&CC Assen’. Wij streven ernaar om in 2021 bij de 1ste drie te eindigen 
en in 2022 winnaar te worden van deze tour. 

Jeugdwedstrijden op andere golfclubs 
Veel clubs in Nederland organiseren voor kinderen van buiten de club open jeugdwedstrijden. 
De Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft alle open jeugdwedstrijden gebundeld in een 
open wedstrijd kalender. Deze is te vinden op www.golf.nl onder het kopje zelf golfen, 
wedstrijden, open wedstrijdkalender.  

Ryder-cup  
Als afsluiting van het seizoen wordt de Ryder-cup gehouden. Dit is een wedstrijd tussen de 
jeugd, de jeugdcoaches, de ouders en de pro’s. De Ryder-cup van 2020 is wegen Corona 
afgezegd en doorgeschoven als start van het seizoen naar maart 2021. Eind van het jaar 
2021 houden we deze weer als normale afsluiting.  

Jeugdgolfer van het jaar  
Voor het behalen van de titel Jeugdgolfer van het jaar, zijn we vanaf 2018 overgegaan op 
een andere puntentelling. Sinds 2018 kijken we onder andere naar de volgende activiteiten: 
Rabbit- en NNO-wedstrijden, handicapverlaging en de Rydercup.  
 

Privélessen 
Voor jeugd die extra stappen wil maken in golf en hierbij professionele hulp wil hebben, zijn er 
privélessen. De pro’s hebben speciale jeugdtarieven voor privélessen en/of trajecten. In 
privélessen kunnen zij extra aandacht geven of gaan bijvoorbeeld een keer extra met het kind 
de grote baan in. Voor kinderen die echt stappen willen maken, ontwerpen de pro’s een 
persoonlijke leerplan op maat. Hierin kunnen de pro’s vrijwel alles faciliteren, extra 
motorische scholing, techniek coaching, speciale putt training met de nieuwste apparatuur en 
toernooi coaching. 
 
  

http://www.golf.nl/
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Hoofdstuk 4 Overige jeugdactiviteiten 2021 

 
Gedurende het seizoen organiseert de jeugdcommissie samen met ouders een aantal 
activiteiten om de onderlinge binding te versterken en op een leuke andere manier met golf 
bezig te zijn. Deze passeren in dit hoofdstuk de revue.  

Jeugd golfdag op een andere baan 
In 2021 gaan we een jeugdgolfdag organiseren op een andere baan. Bedoeling is om deze 
dag te gaan golfen op een andere baan, gecombineerd met een BBQ of iets dergelijks. 

Semslanden greenkeepers dag 
Eén dag per jaar krijgen alle jeugdleden de kans om een keer greenkeper te zijn. Ze leren die 
dag alles over de baan en de natuur en waarom het zo belangrijk is om een golfbaan goed te 
verzorgen en onderhouden. Dit gaan we in 2021 voor het eerst organiseren; de greenkeepers 
zijn enthousiast. De datum dient nog vastgelegd te worden. 

Vrienden en vriendinnen dag 
Eén dag per jaar mogen alle jeugdleden hun vrienden en vriendinnen meenemen om te laten 
zien hoe goed ze kunnen golfen en hoe leuk golf kan zijn. Na afloop van de les wordt er in het 
clubhuis nog patat gegeten. Dit gaan we in 2021 ook voor het eerst organiseren. De datum 
dient nog vastgelegd te worden. 

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 Open. Het 
KLM Open beleeft in 2021 de 101ste editie en vindt voor het eerst 
plaats op Bernardus.  
 

Het live meemaken van een top golfevenement is een belangrijk 

onderdeel in de ontwikkeling van jeugdgolfers. Het is een leuke 

en leerzame dag.    

De datum moet nog bekend gemaakt worden. Meestal vindt het plaats begin september. In 
2018 en 2019 zijn we met de jeugd geweest.  
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Hoofdstuk 5 Lessen/trainingen en groepsindeling 

Groepsindeling  
Dit jaar gaan we van start met 5 groepen. 
De A junioren (Talentgroup) is samengesteld op basis van niveau: de grens is voorlopig 
vastgesteld op een handicap lager dan 18. De andere groepen hebben we zoveel mogelijk 
ingedeeld op leeftijd en handicap en aanmelding voor deelname aan de competitie. 
  

Voor de groepen worden de lessen weer verzorgd door de pro’s. De overige trainingen, 
activiteiten en wedstrijden door de jeugdcoaches. De lessen vinden plaats op de 
vrijdagmiddag en zondagochtend.  
 

A Junioren  

< hcp 18 

B Junioren 

hcp 18-36 

C Junioren 

hcp 36-54 

D Junioren Mini’s 

Zondag 

Vrijdag 

Zondag  

Vrijdag                

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

Albert  

Heleen 

Mike 

Kjeld  (Duurswold) 

Max   (Duurswold) 

 

 

Maurits 

Ivar  

Arvid 

Hero 

Tygo 

Wessel 

(Duurswold) 

 

 

Kevin 

Jorn 

Sebastiaan 

  

Rosalie 

Frank 

Eline 

Zoë 

Romeé 

Giel 

  

Jos 

Anne-Fleur 

Sofie 

Benjamin 

Bibi 

 

Contactpersoon:  

Dennis van Krimpen  

 

Contactpersoon:  

Thole Prenger 

Contactpersoon: 

Thole Prenger 

 

Contactpersoon: 

Xander van Hal 

Contactpersoon: 

Saskia van 

Bruinessen 

  
We hebben besloten om voor de Mini’s de proles te houden op een halfuur net zoals 

afgelopen seizoen. We hebben gemerkt dat na een half uur de aandacht van de jongste 

jeugd logischerwijs sterk vermindert. 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  
Voor de A – B junioren worden ongeveer 27 lessen en voor de overige groepen ongeveer 20 
lessen door de pro’s gegeven (zie bijgaand programma 2021). Ook zijn de jeugdcoaches dit 
jaar weer beschikbaar voor het spelen in de baan en de begeleiding van de diverse andere  
activiteiten. 

Kosten lessen/trainingen (afhankelijk van het definitief aantal lessen) 

De kosten voor de jeugdlessen en eventuele extra trainingen voor de competitiespelers 
worden elk jaar voor een deel door de vereniging gedragen. De eigen bijdrage is afhankelijk 
van het aantal prolessen wat ingepland staat en varieert daardoor tussen €200 en € 125. De 
eigenbijdrage wordt door de pro’s gefactureerd.  
 

Baantrainingen 
Wat we al een aantal jaar op de planning hebben staan, maar helaas nog niet echt van de 
grond komt, is een extra speelmoment in de week. Het spelen van de grote baan op de 
vrijdagmiddag, of na de trainingen op zondag. Wij vinden het als commissie belangrijk dat de 
jeugd zoveel mogelijk de grote baan speelt. We willen dit daarom zoveel mogelijk gaan 
promoten. 
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NGF Jeugdcompetitie  
Dit jaar gaan we met drie teams (zie onderstaande conceptindeling) meedoen aan de NGF 
Jeugdcompetitie. Dit is in juni en juli. We hebben 1 team dat 36 holes speelt en 2 teams 
spelen 18 holes. De competitiedata staan vermeld in bijgaand programma.  

  

Team 1  Team 1  Team 2 

36 holes  18 holes  18 holes 

 Heleen  

 Kjeld    (Duurswold)  

 Max     (Duurswold) 

 Mike 

       Albert (reserve)  

Maurits  
Hero  

Ivar 

Wessel 

   

  

 Arvid  
Tygo 

 

  

Coach/begeleider:   Coach/begeleider:   Coach/begeleider:  
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Hoofdstuk 6 Overig ideeën en plannen 
 
In dit hoofdstuk staat een aantal suggesties en ideeën om in de toekomst op te pakken, maar 
die we in principe in 2021 niet gaan organiseren. 

 
Club van 100  
Een club van 100 kan een idee zijn voor sponsering van de jeugdafdeling. We willen onze 
jeugdopleiding kwalitatief en in de breedte sterker maken en aantrekkelijk maken voor 
potentiele jeugdleden en hun ouders. 
Een van de redenen daarvoor kan zijn een Club van 100, in samenwerking met de 
businessclub van De Semslanden, op te richten die de ontvangen gelden gedeeltelijk 
beschikbaar stelt aan onze jeugdcommissie. De lessen worden grotendeels gefinancierd door 
de ouders en de club, maar juist de vele extra’s die een lidmaatschap zo leuk maken voor 
jeugdspelers, kunnen door de bijdrage van de Club van 100 mogelijk gemaakt worden. 
Hierdoor kunnen we makkelijker de uitjes, speciaal lesmateriaal, teambuildingsevenementen 
etc. organiseren. De jeugdcommissie zoekt nog ouders die dit willen oppakken. 

Golf Ladder 
Verder is het mogelijk om op vrijdagmiddag of zondag na de training onderling tegen elkaar te 
spelen voor de Golf ladder. Er worden wedstrijdjes van 3 holes tegen elkaar gespeeld. 
Maximaal 2 wedstrijdjes per persoon per dag. De bedoeling is dat je zo hoog mogelijk op de 
ladder klimt. Aan het einde van het seizoen zijn er mooie prijzen te winnen. 

Golfsixes  
Golfsixes kan leuk zijn voor beginnende jeugd. De European Tour en PGA Holland hebben 
de handen ineengeslagen en bieden met GolfSixes League jeugdgolfers de kans om 
wedstrijdgolf te spelen in teamverband. GolfSixes League is een Texas Scramble matchplay 
wedstrijd welke in teams wordt gespeeld. Hierdoor wordt de succesbeleving en het plezier bij 
de jeugdgolfers vergroot. 
 

Format 
Team 
Teams bestaan uit zes tot negen jongens en meisjes in de leeftijd tot en met 13 jaar met 
baanpermissie tot en met handicap 36. 
Spelvorm 
De spelvorm is Texas Scramble matchplay en wordt gespeeld over 9 holes par-3. Er wordt 
gespeeld in koppels van twee tegen twee, waardoor het teamgevoel wordt versterkt en een 
omgeving wordt gecreëerd om te leren, plezier te hebben en succes te ervaren. Een 
reservespeler kan om de drie holes worden vervangen, zodat alle golfers van elk team 
spelen. 
De 9 holes worden opgesplitst in drie sets van drie holes. Per set worden punten verdeeld en 
kan er een armbandje gewonnen worden. Eigenlijk zitten er dus drie kleine wedstrijdjes in 
één match. 
Poule 
Er wordt regionaal gespeeld. Drie tot vijf teams bij elkaar uit de omgeving vormen samen een 
poule. Onderling wordt het wedstrijdschema bepaald. Op iedere baan wordt één keer een 
wedstrijd gespeeld. 
Familie 
Familie speelt een belangrijke rol tijdens de GolfSixes League. Zij mogen als toeschouwer 
met elkaar de baan in om de kinderen aan te moedigen. 

Jeugdweekend 
 
 
 
 
 
 


