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1. RESPECT VOOR DE SPELREGELS EN ETIQUETTE VAN DE GOLF

2. RESPECT VOOR DE DE PRO’S, DE MARSHALS EN HET ONDERHOUDSPERSONEEL

3. RESPECT VOOR HET GOLFTERREIN

4. RESPECT VOOR DE MEDESPELERS IN JE FLIGHT

5. RESPECT VOOR ALLE ANDERE MEDESPELERS IN DE ANDERE FLIGHTS

6. RESPECT VOOR DE CLUB EN WAARDEN WAARVOOR DE CLUB STAAT

7. RESPECT VOOR MIJN MARKER EN AANVAARDING VAN DE SCORES

8. RESPECT VOOR JEZELF (GEEN ALCOHOL EN DRUGS, NIET ROKEN EN CORRECT TAALGEBRUIK)

GEDRAGSCODE:
Als juniorverantwoordelijken hebben we niet alleen de taak om er voor te zorgen dat het sportief goed gaat met de jeugd, maar dienen we 
er ook er op toe te zien dat we naar de buitenwereld toe een zekere uitstraling en een goede reputatie hebben. Dit kan niet zonder de 
 medewerking van iedereen die bij de jeugdwerking betrokken is. 
Graag willen we het volgende vragen van :  

DE SPELERS
• Wees op tijd aanwezig, zowel op junior Academy lessen, trainingen als op de wedstrijden.
• Verwittig tijdig indien je niet kan komen.
• Neem actief deel aan de lessen, trainingen en alle andere junior evenementen.
• Verzorg je kledij en indien voorradig, draag je junior outfit met trots.
• Hanteer steeds correct taalgebruik.
• Hanteer onze Fair Play codex als leidraad.
• Fair Play staat boven oneerlijk of onbeschoft gedrag. Beslissingen van pro’s, Marshals, onderhoudspersoneel of begeleiders worden 

opgevolgd zonder discussie.
• Er wordt niet gepest en we zijn vrienden onder elkaar.
• Racisme wordt afgekeurd.
• Draag goed zorg voor je materiaal, het materiaal van de Club en heb respect het golfterrein.

DE OUDERS
• Moedig alle kinderen aan en heb niet alleen oog voor het eigen kind.
• Breek je eigen kind en zeker andermans kinderen niet af. Dat is bijzonder schadelijk voor het zelfbeeld van het kind. Kinderen kijken anders 

aan tegen het golfspel dan volwassenen. Als je kritiek op andere kinderen hebt, kan dit alleen maar slecht zijn voor de groep.
• Wees fair naar de medegolfers, Marshals en pro’s toe. Niemand wordt graag uitgelachen of bekritiseerd.
• Indien je vragen hebt of iets wil bespreken met de pro, doe dit op een beleefde manier en bespreek dit rechtsreeks met de pro of junior 

coördinator onder vier ogen.

DE PRO’S EN AFGEVAARDIGDEN
• Probeer rekening te houden met bovenstaande tips en bemiddel indien er geen rekening mee wordt gehouden.
• We zijn competitief ingesteld maar het is geen doel op zich. Vooruitgang maken is belangrijker.
• Hou jezelf steeds onder controle.
• Grijp elke kans aan om de juniors te coachen, gedragscode en gedragsregels zijn elementaire     

richtlijnen die met het nodige geduld en volharding worden opgenomen als natuurlijk gedrag.
• Wees meester over de situatie. De kinderen en ouders dienen je beslissingen te respecteren.
• Loof in het publiek maar berisp of straf onder vier ogen en breng steeds de junior coördinator     

op de hoogte.
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