JEUGDLID WORDEN
Wil jij je kind graag lid laten worden van
Landgoed Bleijenbeek?
Daar zijn we erg blij mee.
De jeugdopleiding van Golfbaan Bleijenbeek is op dit moment
gestart met een nieuwe vorm van opleiden.
De jeugdcommissie en onze Golfpro Thijs, die samen
verantwoordelijk zijn voor het hele jeugdpakket willen graag aan
de jeugdleden en hun ouders bekend maken wat er het komende
jaar aan activiteiten op de planning staat.
En omdat we persoonlijk contact erg belangrijk vinden, nodigen
we je graag uit voor een persoonlijk gesprek. In dat gesprek
leggen we jou graag alle mogelijke lidmaatschapsvarianten uit en
bekijken we samen wat er voor jouw kind belangrijk is en welke
lidmaatschaps vorm het beste bij u past. Je krijgt dan ook direct
de bescheiden voor de administratieve afwikkeling mee.
Wanneer je van te voren even telefonisch contact met ons
opneemt op 0485-530084, dan maken we gelijk een afspraak.
Ook wanneer je nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan horen
we dat natuurlijk graag.

JEUGD JAARPLAN BLEIJENBEEK
Jeugdleden kunnen deelnemen aan ons Jeugd Jaarplan
(compleet jaarprogramma) waarvoor de kosten (vanaf) €275,bedragen voor het seizoen 2021 – 2022.
Wat houdt het programma in?
- Een compleet jaar-lesprogramma, volgens "Spelenderwijs
leren" van de NGF
- Lesgroepen op zondag
- Wedstrijden
- Onze jeugd kan deelnemen aan wedstrijden van andere
verenigingen
- Strokeplay Jeugdkampioenschap
- Uitgebreide begeleiding door jeugdcoaches
- Lesprogramma voor de jeugd
- Regelmatige toetsing van vorderingen

Het lesprogramma wordt opgesteld door de Pro.
Het doel is om uiteindelijk een Clubhandicap 54 te halen, het
voormalige GVB.
Het halen van Clubhandicap 54 is onderverdeeld in 5 stappen.
Bij elke stap hoort een te behalen 'tassenlabel’.
Deze labels met de namen Par, Birdie, Eagle, Albatross
(Golfbaanpermissie) en uiteindelijk Clubhandicap 54.
Elke stap heeft een aantal minimale vereisten en vanaf het label
Birdie zijn er ook bepaalde vaardigheden in de stap opgenomen.
In de laatste stap wordt het golfregelexamen afgenomen en kan
de jeugdgolfer een Qualifying kaart over 9 holes lopen.
De Pro beoordeelt de vaardigheden en de vooruitgang van het
jeugdlid. Zodra een stap is voldaan ontvangt hij of zij een
oorkonde en bijbehorend label.

JEUGDPROGRAMMA 2021
Voor- en najaar: Training op zondag ( zie trainingsschema )

Zaterdag 3 april - Eerste maandbeker Par ¾
Zaterdag10 april - Eerste maandbeker CC

Zaterdag 17 april - Vrienden en vriendinnen dag Pitch en Putt
Zaterdag 1 mei - Tweede maandbeker Par ¾
Zaterdag 15 mei - Kampioenschap strokeplay Par ¾
Zaterdag 22 mei - Kampioenschap strokeplay CC
Zondag 23 mei - Tweede maandbeker CC
Zaterdag 5 juni - Derde maandbeker Par ¾
Zondag 6 juni - NGF competitie 18 holes CC
Zaterdag 26 juni - Derde maandbeker CC

JEUGDPROGRAMMA 2021
Zaterdag 3 juli - Vierde maandbeker Par ¾
Zondag 4 juli - NGF competitie 18 holes Par ¾
Zondag 18 juli - Vierde maandbeker CC

Zaterdag 24 juli - Vijfde maandbeker Par ¾
Zaterdag 14 augustus - Vijfde maandbeker CC
Woensdag 25 t/m 27 augustus - Jeugdkamp Bleijenbeek
Zaterdag 4 september - Zesde maandbeker Par ¾
Zaterdag 18 september - Zesde maandbeker CC
Zaterdag 18 september - Ouder-kind wedstrijd Par ¾
Zaterdag 9 oktober - Zevende maandbeker Par ¾
Zondag 10 oktober - Zevende maandbeker CC
Zondag 5 december - St. Klaaswedstrijd Par ¾

