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Organigram Juniors 2023

Drohme 
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Des 
Sports, srl

Académie 
Brussels 
Drohme 

Golf Club

Comité 
Juniors 
ASBL

initiateurs 

6 vergaderingen per jaar tussen de 3 partijen (Academie, DGDS en 
Juniorcomité)
Maandelijks overleg tussen Academie en Initiatiefnemers
Wekelijks overleg tussen Academie en DGDS 



Academie en initiatiefnemers Verantwoordelijk voor
het onderwijs

Headpro: Tony Bacon, supervision

PGA Pros: Claudia Rocco en Christophe Meunier, responsable juniors et 
membre comité juniors

PGA Pros: Jérôme Lafon, Sylvain Marcol, Loïc Matoux, Peter Bacon 

Inititeurs: Lionel Couchard, responsable initiateurs et membre équipe 
juniors

: Frédéric Toussaint, Jaques Wathier, Diego Gilles, 



Comité Juniors:
Organisatie van wedstrijden en activiteiten voor alle
juniorleden van de BDGC

Byron Vermeulen

Thomas de Groote 

Santiago Fuentes (jeugdlid)

Lionel Couchard 



Drohme Gestion Des Sports
Coördinatie, administratie, communicatie, toezicht

Catherine Bodart: Coordination, communication, administration

Pim Bust: Directeur Drohme Park et membre comité juniors et 
membre PGA Belgium



Mission
Le Brussels Drohme Golf Club est:

Ø Een familie club waarbij er veel aandacht is voor de jeugd. Als golfclub willen wij 
de sport toegankelijk maken voor een grote doelgroep met veel diversiteit.

Voor de junioren willen wij ervoor zorg dragen dat de junioren:

Ø Zich ammuseren, vooruitgang boeken en spelen in een veilige omgeving. Er 
wordt veel aandacht gegeven aan sportiviteit, respect van de regels en fair-play en 
ook aan het respect voor de omgeving. Deze onderwerpen worden in het programma 
verwerkt. 

De Brussels Drohme Golf Club concentreert zich voornamelijk: 

Ø Op de opleiding van recreatieve spelers, maar heeft tevens de kennis en kunde in 
huis om de prestatiegerichte speler aan te trekken en te begeleiden. 



§ De academy maakt elke jaar een junior programma dat kwalitatief van hoog niveau is
en toegankelijk voor de jeugd en ouders.

§ In dit programma worden verschillende formules voorgesteld, waarbij iedereen zich
kan vinden en vooruitgang kan boeken in zijn of haar eigen ritme. 

§ Ons doel is dat de kinderen samen trainen en gaan spelen in de verschillende
wedstrijden geörganiseerd door Golf Vlaanderen en d’AFG.

Als golfclub:

Ø Begrijpen wij dat de jeugd de toekomst heeft en indien de jeugd vanaf het begin
goed wordt begeleid, kunnen wij hier later de vruchten van plukken. 



Doelen lange termijn (2027)

• 3 interclubs teams

• Regelmatige deelname in de wedstrijden van GV en AFG en
Federaal.

• Programma golf op school en golf Play 4 Peace waardoor de sport 
meer toegankelijk wordt. 

• Een groot en gevarieerd pannel van activiteiten organiseren voor 
de kinderen (stages (met of zonder andere activiteiten), 
groepslessen, masterclasses, vakanties, etc)

• Het behouden van het Rabit en Birdie label van Golf Vlaanderen
en indien mogelijk werken aan het eagle label.



Doelen op de korte termijn (2025)

• Stabiel aantal deelnemers aan het junioren programma van 150. De 
jeugd die in 2023 begint dient binnen 2 jaar het niveau van hcp 36 te 
hebben. 

• Ontwikkelen van activiteiten en wedstrijden waar de jeugdleden
elkaar ontmoeten en waarbij ze de gelegenheid krijgen om samen te 
spelen.

• Een duidelijk trainingsplan voorstellen voor beginners tot en met het 
niveau van hcp 0, waarbij de verschillende doelen voor elk niveau 
duidelijk omschreven staan.  

• 1 interclub team

• duidelijk communicatieplan

• Label Rabit en Birdie



2022 De statistieken

Juniors Brussels Drohme Golf Club 236
Juniors die hebben deelgenomen aan het programma 134
Juniors die hebben deelgenomen aan het Team juniors progr. 24

Meisjes 46 Jongens 112 Totaal 158

Handicap: geen hcp op 17-11-2022 37
54 50
45 34
36 20
35,9- 30 9
29,9-20 8
19,9-0 3

leeftijd: 7-8 12 11-12 50 15-16 18 
9-10 34 13-14 30 17-18 14



2022  Junioren Commissie

u Winterclub 2021-2022 tegen Waterloo, l'Empereur et Falnuée

u Pauline Marcol clubkampioen bij de meisjes en Tiago Nobile bij de 
jongens. 

u 2 uitstapjes naar golf, l’Empereur

u 1 team interclubs

u Organisatie van de jeugdcompetitie met meer dan 120 deelnemers

u Bowling. 



Programma 2023 Lessen en trainingen

team juniors: 29 lessen door een pga coach

juniors: 15 lessen door een pga coach
en 14 trainingen door een 

trainer (AFG, GV), afwisselend
dus 1 les en de week erop een 
training.

Interclub team: 29 lessen met een pga coach 
en daarnaast nog extra 
groepslessen en oefeningen.



Evolutie van de junior
Stap 54 en 45

Ø Tijdens de trainingen op de Junior Academy scherpen de jongeren veel van de 
vaardigheden aan die ze nodig hebben om golf te spelen.

Ø Deze vaardigheden worden verschillende keren getest.  Zij zullen een PIN ontvangen
wanneer de vaardigheid is gehaald. Zodra ze alle PIN's hebben verkregen. Zij zullen de 
cursus kunnen afsluiten met een initiatiefnemer voor de 54.

Ø De verschillende oefeningen komen van de VVG, AFGOLF en de PGA of Europe.

Ø De tests worden uitgevoerd tijdens de sessies met de initiatiefnemers. 

Ø Cursustoetsen: 3 of 4 in de loop van het jaar

Bekwaamheid voor de 54

Étiquette Règles Putting Chipping Swing Parcours



Bekwaamheid voor 45 

Weten hoe je de andere vaardigheden, plus die hieronder, moet beheren

45 cursus test met een pro

36 hcp en -

De jongeren gaan de handicapladder af in club- en buitenwedstrijden

Bunker Pitching Parcours



Programma 2023 
Competities en activiteiten

• Wintercup 2023 
• Interclubs in Augustus 
• Competities AFG, GV en Federaal
• 6 wedstrijden alleen voor de juniors
• Vakantie stages 
• 2 x spelen op andere baan
• 2 x activiteiten zonder golf



Het lidmaatschap
Lidmaatschap BDGC Juniors 283€

Federatiekaarten (AFG + VVG) 23€

Lessen/trainingen/activiteiten 400€

Subtotal 706€

Tussenkomst van Drohme -96€

Totaal 610€

Dit bedrag zal in december 2022 gefactureerd worden



Opties

u kleding juniors beschikbaar vanaf 30 november 2022

polo € 20

Trui € 35

Tezamen € 50

u Huur materiaal * beschikbaar vanaf Januari 2023

€ 100 per jaar

*Met deze formule heeft u kind altijd het geschikte materiaal.   


