
INFOVERGADERING JEUGDWERKING AGS 

PROGRAMMA 

1. Verwelkoming & Voorstelling Jeugdcomité 

2. Beleid van de jeugdwerking 

3. Indeling groepen 

4. Lessenrooster 

5. Stages 

6. Invulling programma 2018 

7. Persoonlijke fiches + werking G-golf 

8. Communicatie 

9. Sport, Fairplay en Voeding 

10. Vragenronde 

11. Afronden met gelegenheid tot een drankje 



1. VERWELKOMING & VOORSTELLING 
     JEUGDCOMITÉ  

VERWELKOMING 

• Kris – Bie – Stefan + samenwerking met golfpro. 

• Geen verandering t.o.v. 2017; allemaal jaartje ouder/wijzer geworden. 

• Op jaarbasis zitten wij ongeveer 1 x per maand, enkele uren per vergadering samen. 

• Tijdens de vergadering : Evaluatie van de vorige maand + overzicht van de komende 
maanden en de acties die hiermee gepaard gaan. 

• Tenslotte wordt na zo’n vergadering één of meerdere e-mails gestuurd naar alle Junior 
leden.  Proberen dit jaar meer gerichte communicatie naar starters en gevorderden. 

VOORSTELLING JEUGDCOMITÉ 



2. BELEID VAN DE JEUGDWERKING 

• Regelmatige samenkomst van het jeugdcomité voor periodiek overleg, evaluatie van 
verleden, bijsturing naar toekomst. 

• Regelmatige communicatie naar onze leden. 

• Ondersteuning van de jeugdwerking. 

• Golfsport toegankelijk en ‘fun/funky’ maken voor jeugdspelers. 

• Verdere ontwikkeling voorzien; op verschillende niveaus. 

• Recreatief beleidsplan. 

• Gevarieerd aanbod (golfles, golfspel, vaardigheid, wedstrijden op AGS en erbuiten). 

• Ondersteuning voor het aspect ‘theorie’ omdat dit de mogelijkheid biedt om op de baan 
te kunnen spelen. 

 



3. INDELING GROEPEN 

Momenteel 25 Jeugdleden; deze worden vandaag; voor de woensdagsessies; ingedeeld in 3 
groepen.   Indeling samengesteld o.b.v. : 

 Kennis en vaardigheden. 

 Expertise van GolfPro Alain. 

 Mix van leeftijden en geslacht. 

 Mooie verdeling van aantal per groep. 

 

De 3 groepen op woensdag zijn : 

1. Groep 1 : Starters (tot hcp 40). 

2. Groep 2 : Gevorderden (vanaf hcp 39). 

3. Groep 3 : G-golfers. 



4. LESSENROOSTER 

Zaterdag : 12u00 – 13u00 : Gezamenlijke les d.m.v. 1 Pro;  

                          mogelijk verschuiving van 11-12u vanaf 09/2018 (nog te bekijken) 

Woensdag : 14u00 – 16u30 :  

• Lessenrooster met vaste uren per groep : Lessen van 14u00 – 14u40 voor starters; van 14u40 – 
15u30 voor gevorderden en van 15u30 – 16u30 voor G-golfers. 

• Geen groepen met vrij moment; elke groep krijgt les. 

• Elke 3e woensdag van de maand : Geen les want les voor Pré-golfers.  Dus werken op Skills & Drills. 

• Skills & drills = zonder begeleiding! 

• Geen les in vakantieperiodes, incl. juli en augustus, MAAR altijd welkom. 

 

Nieuw Dinsdag : 19u00 – 20u00 

• Gezamenlijke les d.m.v. 1 Pro + mogelijke ludieke afwisselingen. 

• Alleen 1e en 3e dinsdag van de maand. 

• Gekozen op basis van enquête 2017, voorlopig voorzien als ‘Floating special’. 

• Proefproject : verder te evalueren na juni 2018. 

 

 



5. STAGES 

In 2018 worden er opnieuw 3 stages ingepland; 1 Paasstage en 2 Zomerstages.   

Data : 

1. Paasstage : Dinsdag 10 – 13 april. 

2. Juli zomerstage : Dinsdag 17 – Vrijdag 20 juli. 

3. Augustus zomerstage : Dinsdag 28 – Vrijdag 31 augustus. 

 

Timing : Afhankelijk van stage tot stage; meestal van 9.30u – 16.30u. 

 

Focus van een stage : Plezier, plezier, plezier… en leren; alles met een mix van golf en spel. 

 

Typische activiteiten tijdens een stage : 

• Golfles : Een 15-tal uur golfles. 

• Verder werken aan Skills & Drills. 

• Wedstrijd op het terrein : Bvb. ‘Beat the bompa’s’. 

• Extra activiteiten : Bvb. Minigolf, bowling, Kubb’s,… 

• Prijsuitreiking. 

 

 

 



6. INVULLING PROGRAMMA 2018 

Doel van 2018 = Het goede van 2016 en het betere van 2017 combineren met enkele nieuwe accenten. 

 

Goede van 2017 : Zaterdag/Woensdag lessenrooster, Goedkoop startpakket, Pré-golf, Stages, Junior Matchplay 
kampioenschap, Junior Clubkampioenschap, Skills & Drills, Recreatieve en competitieve wedstrijden met focus 
op de wedstrijden georganiseerd door de VVG, Individuele begeleiding d.m.v. GolfPro’s,… en uiteraard de 
mogelijkheid om verjaardagsfeestjes te organiseren op AGS (2 verschillende formules). 

 

Nieuw in 2018 :  

Meer gerichte communicatie voor starters en gevorderden. 

Golflessen op dinsdagavond + G-golf namiddagen op woensdag. 

Nog meer 18-holes wedstrijden -> Jeugdspelers motiveren om mee op de grote baan te spelen.  Met dank aan 
de AGS Captains die bij het opstellen van de kalender ALTIJD gevraagd hebben of er een Juniortarief kan 
gegeven worden. 

• In België : Kleine baan voor handicap 45 of beter - Grote baan voor handicap 36 of beter. 

• In Nederland : Grote baan voor handicap 39 of beter. 

Order of merit-systeem waarbij niet alleen de betere golfers ‘prijzen’ winnen maar ook diegenen die héél 
regelmatig komen oefenen beloond worden voor hun inzet => ‘PLUIM’ van het jaar beker. 

Junior Clubkampioenschap  : Woensdag 16 mei. 

Skills & Drills 2.0² + Skills & Drills Championship op woensdag 7 november. 

 

 



Junior follow-up tabel 

= Een interactief bord waar alle Jeugdspelers op de voet worden gevolgd. 

• Permanent uitgehangen in het AGS Clubhuis (IEDEREEN volgt mee; speler, familie, AGS-leden). 

• Geeft weer waar de speler staat in zijn progressie w.b. het golfspel. 

• Verduidelijkt de behaalde Skills & Drills voor de Juniorbadge. 

AGS junioren 

                1ste stap    

                                            Skills & Drills                                            

  naam junior theorie baan- GVB HCP 

putten chippen pitchen bunker shots 

    

permissie     Golf 



Juniorbadge – Skills & Drills (cfr. Junior follow-up tabel) 

 

Visueel ziet de badge er als volgt uit :  

 

De ‘Skills’ worden ingedeeld in 4 categorieën : 

 Putten (links boven) 

 Chippen (rechts boven) 

 Pitchen (rechts onder) 

 Bunker shots (links onder) 

 

Elke ‘Skill’ wordt onderverdeeld in 3 niveaus, elk niveau krijgt een eigen specifieke kleur : 

 Wit = Niveau 0. 

 Geel = Niveau 1. 

 Groen = Niveau 2. 

 Rood = Niveau 3. 

 

In de praktijk wordt elk niveau wordt vertaald d.m.v. een Drill.  In totaal : 12 Drills.  Deze worden d.m.v. een individuele 
fiche verduidelijkt aan onze spelers.  Enkele voorbeelden : 

 



SKILLS & DRILLS 1.0 



SKILLS & DRILLS 2.0 



7. PERSOONLIJKE FICHES + werking G-Golf 

Persoonlijke fiches 

Golftechnisch worden de jeugdspelers enkel en alleen opgevolgd door de GolfPro.   

Visueel kunnen we dit opvolgen via de Junior follow-up tabel in het clubhuis en d.m.v. de 
kleurcombinaties op de Juniorbadge.   

Ook de GolfPro zelf heeft persoonlijke fiches van elke Jeugdspeler individueel. 

Belangrijk : Gelieve te melden als er speciale medische achtergronden zijn waar wij rekening mee 
moeten houden (bvb. allergieën, andere aandoeningen). 

 

Werking G-golf 

Wat is G-golf ? 

Waarom ? 

Voor wie ? 

Formaliteiten. 

 



8. COMMUNICATIE  

Verschillende communicatiekanalen AGS <-> Jeugdspeler 

 

Direct, d.m.v. emails 

Proberen zo veel mogelijk persoonlijke communicatie te genereren via emails.  Na elke vergadering van het Jeugdcomité volgt er een 
algemeen schrijven naar de emailadressen die opgegeven werden. 

Opgelet : Meerdere emailadressen zijn mogelijk. 

 

Website AGS (en AGS Gazet) 



Datum Lessen 

AGS activiteiten 
(activiteiten waar een * bijstaat: 

inschrijven via de website of het 

secretariaat!) 

Wedstrijden 
(inschrijven via I-Golf) 

Maart        

woensdag 7 maart 2018   

14-16 uur: vrije training skills & drills  

(= zonder begeleiding!)   

zondag 25 maart 2018   10 - 12 uur: jeugdopendeurdag*    

woensdag 28 maart 2018 18 - 19.30 uur: indeling groepen      

Woensdag 28 maart 2018   18.30 - 19.30 uur: infoavond ouders    

zaterdag 31 maart 2018 12 - 13 uur: gezamenlijke les     

April        

dinsdag 3 april 2018     

VVG JUNIOR U12 - U14  

ROYAL OSTEND  

woensdag 4 april 2018     JUNIOR TOUR 1 ROYAL ANTWERP  

Woensdaglessen worden opgesplitst in 3 categorieën: 

•Starters: voor iedereen die start met golf tot en met HCP 40 

•Gevorderden: voor elke golfer vanaf HCP 39 

•G-golf: voor elke golfer met een beperking die erkend is door het VAPH  

Alles wat ingekleurd staat is ook voor onze nieuwelingen! 





I-golf 

 



 

 



 

 



Facebook pagina (BESLOTEN groep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsAp groep 

Enkel in geval van interesse, voor special updates van informatie, wedstrijden, special events, etc…  



9. SPORT, FAIRPLAY EN VOEDING 

• Golf is een sport.  Ook al leggen wij de focus op FUN, bij sport hoort ook wedstrijden en bij 
wedstrijden hoort winnen – verliezen.  Een belangrijk basisprincipe dat wordt gehanteerd op alle 
wedstrijden + alle niveaus = FAIRPLAY.  Respecteer jezelf, wees eerlijk met jezelf en t.o.v. de 
anderen. 

• Uiteraard dulden wij géén doping.  Dit in de ruime zin van het woord. 

• Algemeen belang van een gezonde voeding. 

• Verkeerd idee : Voeding voor golfers is niet belangrijk omdat de intensiteit te laag is. 

• Tijdens een wedstrijd : 4 – 5 uur onderweg DUS 

– Voldoende drinken : 150 ml elke 15 – 20 minuten; dorstlesser of energiedrank; water ok; 
frisdrank vermijden. 

– Koolhydraten aan de top : Banaan, rozijnen, mueslikoeken, volkoren biscuits, peperkoek, fruit. 

– Geen snoepen en/of vetten. 



10. VRAGENRONDE 



11. DRANKJE 



 

 


