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Jeugdmiddag op de Golfbaan in Appelscha 

Op zaterdagmiddag 29 augustus vanaf 13.00 uur vindt er een open Jeugdmiddag plaats op het 

Golfpark de Hildenberg aan de Gruun 3 te Appelscha, voor de doelgroep tussen 6 en 16 jaar. 

Iedereen in deze leeftijdsgroep die interesse heeft kan langskomen en ontdekken. In tijden van 

corona is buitensport en vooral Golf een veilige en vooral leuke keuze. Niet alleen voor volwassenen 

maar ook zeker voor kinderen. Omdat veel kinderen nog niet heel bekend zijn met wat golfen 

eigenlijk inhoudt, zet het Golfpark zich versterkt in op een jeugdplan.  

“We hebben gemerkt dat door de combinatie van het onbekende en het ontbreken van een specifiek 

aanbod voor kinderen, we echt een gericht jeugdplan moesten opstellen. Kinderen die namelijk wel 

eens op de golfbaan staan blijken het superleuk te vinden. De kern van het plan is dat de 

maandelijkse kosten vergelijkbaar moeten zijn met andere sporten, dat kinderen gebruik kunnen 

maken van aanwezig materiaal – dus geen eigen materiaal hoeven aan te schaffen. Hiermee gaat de 

drempel om kennis te maken naar beneden. Kinderen willen graag proberen en ontdekken; als ze 

dan toch na twee maanden denken dat het niet bij ze past, dan kunnen ze gewoon stoppen. Maar we 

gaan er natuurlijk vanuit dat de kinderen het dusdanig leuk vinden dat ze blijven.” Volgens Joan de 

Jong van de Jeugdcommissie.   

Tijdens de Jeugdmiddag op 29 augustus worden er verschillende activiteiten en clinics gegeven door 

Stefan Trip. Om het een en ander in goede banen te leiden, kunnen geïnteresseerde kinderen de hele 

middag door langskomen, waarbij op ieder uur een nieuwe groep aanwezige kinderen onder 

begeleiding van Stefan ongeveer een uur lang allerlei leuke spellen en Golf-oefeningen kan doen. Dus 

kom je bijvoorbeeld om 13.45 uur aan op het Golfpark, dan kun je vanaf 14.00 uur meedraaien met 

de groep, kom je tegen 15.00 uur dan start er om 15.00 uur een nieuwe 

groep etc.  

Gezien de corona maatregelen hebben we op verschillende plaatsen 

langs de oefenfaciliteiten plaats voor ouders om te kijken, waarbij 

uiteraard rekening moet worden gehouden met de onderlinge afstand. 

Stefan is onze Jeugdpro (trainer) en gaat specifiek de lessen en 

trainingen verzorgen voor de kinderen die ook na deze kennismaking 

de Golfsport verder willen ontdekken. Op de 29e kun je hierover al je 

vragen stellen en je bij interesse aanmelden. 

Wil je meer informatie over golfen voor kinderen of over golfen in het 

algemeen op Golfpark de Hildenberg? Neem dan contact op met het 

Golfpark via info@golfparkdehildenberg.nl  
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