Algemene informatie (nieuwe) jeugdleden GC Kagerzoom per Januari 2016
Welkom bij GC Kagerzoom. Hartstikke leuk dat je interesse hebt om lid te worden of lid bent
geworden van onze club. Golf is een prachtige sport, maar heeft een beetje als nadeel dat er
nogal wat regels zijn. Niet alleen als je in de baan speelt, maar ook als je oefent op de driving
range of putting green. Het is belangrijk dat iedereen die golf speelt dus ook jeugdleden zich
aan deze spelregels houdt. Deze handleiding maakt je alvast een beetje wegwijs binnen onze
club. We bespreken alleen enkele zaken die voor de jeugd van belang zijn. Het is aan te raden
om ook de clubgids van Kagerzoom er op na te slaan.
De jeugdcommissie
Kagerzoom heeft ongeveer 45 jeugdleden (t/m 21 jaar). Verantwoordelijk voor de jeugd is de
jeugdcommissie. Er wordt onder meer voor jullie georganiseerd:
• Groepslessen
• Vrije donderdagavond training, inloop
• Wedstrijden op zaterdag/zondag
• Begeleiding voor baanpermissie en (club)handicap
• Competitie-teams
• Advisering en eventueel begeleiding voor NGF-wedstrijden
Op de website en in het clubblad vind je welke personen er in de jeugdcommissie zitten en wat
hun telefoonnummers zijn. Daarnaast heeft de jeugdcommissie een eigen e-mail adres:
jeugd@kagerzoom.nl
Voorts hebben we voor de jeugd een eigen gedeelte op de website van de Golfclub:
www.kagerzoom.nl Dit jeugdgedeelte op de website is voor iedereen toegankelijk.
Daarnaast heeft de website van de club een speciaal beveiligd gedeelte voor leden van de club
waar andere informatie te vinden is en waar je je kunt inschrijven voor de wedstrijden, ook de
jeugdwedstrijden. Toegang kan je alleen verkrijgen door via deze site een toegangscode aan
te vragen. Nadat alle formulieren voor de aanmelding zijn ingevuld en de contributie is betaald
krijg je een ledenpas voor de driving range en de NGF-Kagerzoom ledenpas, met daarop je
niveau als lid-baanpermissie-handicap. Met deze NGF pas en het nummer wat daarop staat
kun je de toegangscode voor het ledengedeelte van de Kagerzoom website aanvragen.
Deze toegang moet je echt aanvragen want inschrijving voor wedstrijden gaat alleen via de
website met behulp van deze toegangscode. Door op het tabblad leden te klikken kom je op de
toegang of kun je die dan aanvragen.
Kagerzoom en Dekker Golf (driving range - putting green)
De driving range, de putting green en de par 3 holes vallen onder Dekker Golf. De golfclub
Kagerzoom heeft met Dekker een afspraak dat leden hiervan gratis gebruik mogen maken. Om
op de driving range af te slaan, kunnen aan de bar van het clubhuis met korting kaartjes worden
gekocht voor de ballenautomaat op vertoon van je lidmaatschapskaartje. Zorg dus dat je dit
kaartje altijd bij je hebt. Wil je oefenen op de putting green dan wel op de par-3 holes dan moet
je dat met eigen ballen doen. Let op dat je altijd een pitch fork bij je hebt om beschadigingen
die je bal heeft veroorzaakt aan de green weer te repareren.
Groepslessen
In januari/februari beginnen gewoonlijk de voorjaars-groepslessen. In groepjes van ongeveer 8
kinderen wordt er onder leiding van een pro geoefend op je swing en het korte spel. Deze lessen

gaan zowat tot de zomervakantie door. In september/oktober start een nieuwe serie
groepslessen. Hier zullen jullie na de zomervakantie weer een uitnodiging voor krijgen. Maar
één keer in de week oefenen is natuurlijk niet genoeg. Daarom organiseren wij ook de vrije
vrijdagavond training.
Vrije donderdagavondtraining
Iedere donderdagavond wordt er onder (bege)leiding van commissieleden vanaf 19.00
uur geoefend op de driving-range. Je krijgt van de club ballen om mee af te slaan. Niet alleen
goed om extra te oefenen, maar het is ook altijd gezellig en goed om leeftijdgenoten te
ontmoeten. Je hoeft je er niet voor op te geven, je komt gewoon.
Privé-lessen
Je kunt natuurlijk ook privé-les nemen bij een van de pro’s van Golfschool Swingline, welke
verbonden is aan Kagerzoom en Dekker Golf. Dit moet jezelf met één van de pro’s regelen.
Spelen in de baan
Oefenen is natuurlijk leuk, maar het gaat om het spelen op onze prachtige 9-holes baan. Leden
hebben gratis toegang tot de baan mits ze in het bezit zijn van een (club)handicap dan wel
beschikken over baanpermissie. Deze kan je verkrijgen via de jeugdcommissie, hierbij zullen
we afgaan op het advies van de golfprofessional waar je bij onze club les van krijgt. De
baanpermissie is slechts voor een beperkte periode geldig en dient om de houder de
gelegenheid te geven te oefenen voor het behalen van een handicap. Voor de jeugdleden
bieden wij de gelegenheid om dan onder begeleiding aan onze jeugdwedstrijden mee te doen.
Als je in de baan gaat spelen moet je ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van het
baanreglement. Zie de betreffende bladzijden van de clubgids. Het is heel belangrijk dat je je
aan deze regels houdt. Doe je dat niet dan kan de club je in het uiterste geval een schorsing
opleggen !
Als je in de baan wilt spelen moet je een starttijd reserveren bij de caddiemaster of via de website
met je inlogcode. Leden mogen dat maximaal 4 dagen van tevoren. Het telefoonnummer
van de caddiemaster is: 071-3013590.
Clubwedstrijden
Voor de jeugd worden op zondagen aparte jeugdwedstrijden georganiseerd. De data staan
vermeld op de wedstrijdkalender van de GC Kagerzoom website. Daarnaast zullen we jullie via
de website of per e-mail uitnodigen. Het is daarom dus van belang dat we jullie juiste email
adres hebben.
Jeugdleden met baanpermissie of (club)handicap mogen ook meedoen aan andere
(non)qualifying-wedstrijden die door de club worden georganiseerd. Inschrijven voor deze
wedstrijden en onze jeugdwedstrijden kan via de website van de club maar is elektronisch
mogelijk via de zuil in het clubhuis naast de shop. Doe dat tijdig want voor elke wedstrijd is
slechts beperkt plaats.
Baanpermissie en (Club)Handicap
Om echt te kunnen gaan golfen op de baan is het van belang dat je baanpermissie of een
(club)handicap hebt. Dit kan je verkrijgen door een theorie-en praktijklessen te nemen. Het
theorie-examen loopt via de regel&handicap commissie Daarnaast organiseert Kagerzoom een
aantal keren per jaar ‘regelavonden’ welke worden afgesloten met het examen.
Zodra je baanpermissie hebt, kan je “kaarten” gaan lopen om je (club)handicap te halen. Je
moet dan wel met iemand spelen die als “marker” mag fun
Competitieteams
Kagerzoom heeft meerdere jeugdcompetitieteams. In de maanden juni/juli wordt er op
zondagen NGF competitie gespeeld tegen andere verenigingen. In het voorjaar vindt de
aanmelding en selectie voor deze competitieteams plaats. Heb je een EGA/NGF-handicap en
belangstelling om competitie te spelen meld je dan aan via ons e-mail adres. In de winter is er
soms een regionale wintercompetitie voor jeugdleden tot 14 jaar.

NGF-wedstrijden
De Nederlandse Golf Federatie organiseert daarnaast voor de jeugd tal van andere
wedstrijden, tour-competities en toernooien. Kijk hiervoor op de website van de NGF. Heb je
vragen hierover stuur ons een e-mail.
Voor uitgebreidere info zie : www.ngf.nl
Veel golfplezier bij GC Kagerzoom !!

