
                                         

 

Jeugdlespakket  1 (leeftijd vanaf 4 jaar) 

Deze kinderen zijn lid van Golf & Countryclub ’t Sybrook. Het jeugdlidmaatschap bevat 

trainingen voor ieder jeugdlid. 

 

Hierop kan alleen een vrijstelling voor aangevraagd worden als men voldoet aan de volgende 

voorwaarden: 

- handicap van 36 of lager én 

- examenjaar én 

- aanvraag ingediend voor 1 januari. 

 

Speel je competitie dan krijg je geen vrijstelling van de lessen    

 

• 40 lessen van 50 minuten 

• Eenmalig 9 regel lessen van 50 minuten in de praktijk , gegeven door Jeugdcommissie 

• Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen 

• Fun, kennismaken, baanpermissie halen en via clubhandicap toewerken naar handicap 

• De kinderen behoren in het bezit te zijn van eigen materiaal 

• Deelname aan jeugdwedstrijden, georganiseerd door de jeugdcommissie van Golf & 

Countryclub ’t Sybrook  

• De tarieven zijn opgenomen in het tarievenoverzicht 

 

Daarnaast ontvangen alle D-leden een ballenkaartje van € 20,- per maand als geste van 

Golfbaan Het Rijk van Sybrook waarmee ze in die maand tussen de lessen door kunnen 

oefenen.   



                                         

 

Jeugdpakket 2  (jeugdleden die competitie spelen) 

 

Deze kinderen zijn lid van Golf & Countryclub ’t Sybrook. Het jeugdlidmaatschap bevat 

trainingen. 

• 40 lessen van 120 minuten, verspreid over het hele jaar 

 

• Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen 

• Werken aan het verlagen van de handicap 

• De kinderen hebben eigen materiaal, zijn in het bezit van een handicap die lager is dan 36 

• Wedstrijden: 

o zo veel mogelijk oefenen in de vorm van een interne competitie 

o zoveel mogelijk deelname aan de maandbekerwedstrijden 

o zoveel mogelijk qualifying wedstrijden van de club spelen (zowel jeugd- als 

clubwedstrijden) 

• Eventueel deelname aan extra regellessen 

• Meetrainen met het eerste dames- of herenteam, indien er de mogelijkheid van 

doorstromen naar een van deze teams bestaat (rekening houdend met alle factoren 

zoals handicap, spelen van wedstrijden, maandbekers, clubkampioenschappen etc) 

• De tarieven zijn opgenomen in het tarievenoverzicht 

 

Daarnaast ontvangen alle D-leden een ballenkaartje van € 20,- per maand als geste van 

Golfbaan Het Rijk van Sybrook waarmee ze in die maand tussen de lessen door kunnen 

oefenen. 


