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Jeugdgolf bij GC Zeewolde
Zeker voor de jeugd is golfen leuk. 
 
GC Zeewolde is een jeugdvriendelijke club met 
verschillende mogelijkheden om te spelen, 
oefenen en veel plezier met elkaar te maken. Golf 
is een sport die van jonge tot op zeer hoge leeftijd 
beoefend kan worden! Het is al mogelijk om vanaf 
7 à 8 jaar mee te doen. 

Voor de jeugd heeft GC Zeewolde een speciaal 
programma samengesteld met jeugdlessen, 
activiteiten en (fun) wedstrijden. Ook families met 
jonge en oudere kinderen zijn van harte welkom; 
hierin voorziet ons programma. 

Les- & Trainingsprogramma’s Activiteiten & Wedstrijden

Samen oefenen 
Er is ook een programma voor (groot)ouders en 
hun kinderen, waarbij samen oefenen en spelen 
centraal staan. 

Activiteiten & Fun wedstrijden 
• Vriendjes- en vriendinnetjesdag

• Glow in the dark

• Jeugd familietoernooi

• 3 stokken wedstrijd


Wedstrijden 
• Maandbekers

• Jeugdkampioenschappen

• Zeewolde Cup Jeugd Open

• NGF Jeugdcompetitie

• GolfSixes League


Jeugdleden kunnen aan deze wedstrijden 
meedoen. Het is een goede manier om 
wedstrijdervaring op te doen.


Meer informatie of aanmelden?

Aanmelden voor een van deze programma’s kan 
via onze jeugd website. Daar vind je tevens meer 
informatie zoals de activiteitenkalender met data 
en tijdstippen. 


Beginnen met Golf 
Je leert spelenderwijs kennismaken met het 
golfspel en de basis golfregels. Het doel is om 
eerst baanpermissie te krijgen en uiteindelijk 
handicap 54 te halen. 
 
Op naar handicap 36 
Je hebt voldoende golfervaring (hcp 54) en kan 
zelfstandig 9 holes spelen? Met hcp 36 in het 
vizier gaat dit programma verder in op de 
techniek, het spelen van (fun) wedstrijdjes en het 
maken van nog meer plezier met elkaar!


Omvang en duur 
Beide programma’s zijn kosteloos en bestaan uit 
lessen van 1,5 uur verspreid over het jaar. Je kan 
kiezen voor de woensdagmiddag of 
zondagochtend.

 
Talentklasse 
Je wilt meer uit je golfspel halen en droomt er 
soms van om de nieuwe Tiger Woods te worden? 
Sluit dan aan bij de trainingen van de Talentklasse.

Talentklasse I - hcp 15-36 - 20 lessen van 1,5 uur

Talentklasse II - hcp 0-15 - 16 lessen van 1,5 uur 
 
Deze trainingen zijn verspreid over het jaar op 
vrijdagmiddag of in het weekend. De bijdrage voor 
deelname aan de Talentklasse bedraagt €100. 

Programma 
Buiten de vakantieperiodes zijn er gedurende het 
jaar diverse activiteiten en jeugdlessen. 
Spelenderwijs leren in een groep staat hierbij 
centraal. Daarnaast zijn er activiteiten zoals een 
vriendjes- en vriendinnetjesdag, samen met de 
(groot) ouders oefenen of deelnemen aan (fun) 
wedstrijden. Kortom een bomvol programma!


Kosten 
• Lidmaatschap t/m 15 jaar | gratis

• Van 16 t/m 20 jaar | Contributie €270

• Lessen voor beginnende jeugd | gratis

• Talentklasse voor jeugd met ambitie |  €100


Aanmelden? 
www.golfclub-zeewolde.nl/jeugd

Spelend samen golf ontdekken. 
 
Afhankelijk van het spelniveau en de leeftijd zijn er 
drie lesprogramma’s. 

Voor elk wat wils. 
 
Naast de lessen organiseren we fun activiteiten, 
maar ook echte wedstrijden of deelname aan de 
NGF Jeugdcompetitie. Kortom voor elk wat wils! 


