
      Jeugdflash APRIL            

 

 

Rinkven Interclub 

Junior Wintercup  
De laatste wedstrijd van deze serie wedstrijden van 7 Antwerpse clubs was op Rinkven. Dank aan alle 
deelnemers! 

Wedstrijden 
Er is een boekje beschikbaar met alle info over de wedstrijden. Zowel op Rinkven als erbuiten. Dit boekje 
wordt ook meegegeven met de jeugdlessen, maar wegens de paasvakantie zal niet iedereen het tijdig 
ontvangen. In de bijlage lees je meer. 

 

Jeugdlessen 
Afmelden lessen: gelieve dit 24 uur van te voren te doen en alleen via: info@rinkven.be. 
 

Kalender tot einde mei 2013 
5 april   Scapa kids tour Damme   8 mei   Clubkampioenschap 
8 april   VVG kids tour Brasschaat  18 en 19 mei Jeugdwedstrijd 
10 april  Jeugdwedstrijd     18 en 19 mei  Junior tour 
13 april  Jeugdwedstrijd     22 mei   Boys only! Jeugdwedstrijd 
14 april  Jeugdwedstrijd    29 mei   Girls only! Jeugdwedstrijd 

 

Theoretische en praktische proeven 
Wil je deelnemen aan de examens, kan je je nu reeds inschrijven via i-Golf: dit zijn de data: 

 

Theorie   Praktijk                                                
Zaterdag 4 mei   9 uur bij Vincent 10 uur bij Vincent 
Woensdag 29 mei  13 uur bij Lien  17 uur bij Yves 
Zaterdag 29 juni  9 uur bij Lien  10 uur bij Vincent 
Woensdag 25 september 13 uur bij Lien  17 uur bij Yves 
Zaterdag 26 oktober  9 uur bij Vincent 10 uur bij Vincent 
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Interclubs Jeugd 
Van 9 tot 12 april spelen onze 4 ploegen op Ravenstein; met captains Diederik, Matthias, Roberta en Toine 

en Thomas. Veel succes gewenst!  

 

Scapa kids tour en VVG kids tour 
Gelieve ermee rekening te houden dat het 9 iets verkorte holes wedstrijden zijn voor categorie I, II en III. Er 
mogen geen caddies of familieleden de baan op. Elk kind moet zelfstandig kunnen spelen; er loopt wel een 
begeleider mee die de punten telt. 
 

Facebook 
JEUGD RINKVEN heeft een eigen pagina; ga alvast eens kijken en blijf op de hoogte van al het nieuws! 

 

Uniform 
De uniformen van Rinkven, polo en trui, zijn te verkrijgen in de Peak Lodge te Schilde tegen de superprijs van 

€ 40. Deze uniformen zijn vooral voor wedstrijden buiten Rinkven, maar mogen natuurlijk altijd gedragen 

worden! Zeker op 10 april, als Peak Lodge de sponsor is van onze eerste jeugdwedstrijd van het jaar!  

Er wordt in verschillende categorieën gespeeld:  

Categorie: handicap Kleur tee # holes Opmerking 

Kids           U 12 (= tot 2001)  53 en 54 wit 6 korte Ouders beschikbaar voor begeleiding 

Rabbits     U 12 a 52-46 oranje 9 korte Ouders beschikbaar voor begeleiding 

Rabbits     U 12 b 45-36 rood  9 

9 korte 

Jongens van rode tees 

Meisjes van oranje tees oranje  

Handicap U 12 36-26,5 rood 9 

9 korte 

Jongens van rode tees 

Meisjes van oranje tees oranje 

Handicap U 12 26,4-

18,5 

geel 9 Jongens van gele tees 

Meisjes van rode tees rood 

Handicap U 12 18,4 – 0  geel 18 Jongens van gele tees 

Meisjes van rode tees rood 

     

Rabbits     U 18 (= tot 1995) 52-36 geel 9 Jongens van gele tees 

Meisjes van rode tees rood 

Handicap U 18 36-18,5 geel 9 Jongens van gele tees 

Meisjes van rode tees rood 

Handicap U 18 

 

18,4 - 0 geel 18 Jongens van gele tees 

Meisjes van rode tees 

 

De kinderen van de Paasstage worden door Rinkven ingeschreven in de wedstrijd van Peak. 

 

Gezocht! 
‘Helpende handen’ bij wedstrijden en andere evenementen, al heb je maar een uurtje! 

Alle hulp is welkom: heb je wat tijd om ons te ondersteunen, meld je aan via info@rinkven.be! 

 

Voor onze ‘schatkist’: zoeken wij nog prijsjes in de vorm van golfballetjes, tees, pitchforks… Het mogen ook 

niet-golfgeschenkjes zijn. Alvast hartelijk dank vanwege alle jeugdspelers! Je mag het ons melden via 

info@rinkven.be.  
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