
Jeugdflash augustus 
 
Beste jeugd, 
  
Het is nog volop vakantie (joepie!), er zijn ondertussen al tal van wedstrijden gespeeld, maar er staat nog heel wat op het programma de 
komende weken. Hierbij een overzicht: 
  
  

1. Clubwedstrijden 
  
- Vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus gaan we op uitstap naar de Efteling. Een dagje golfen en een dagje pretpark. De 

inschrijvingen hiervoor zijn al wel afgesloten. 
  

- Zondag 3 september spelen we voor de eerste keer een Pyjamawedstrijd. We blijven dus zaterdagavond op de club in 
tenten overnachten, om dan zondagochtend vroeg (in pyjama uiteraard!) te gaan golfen, met aansluitend ontbijt. De 
plaatsen zullen beperkt zijn, inschrijven (van zodra de wedstrijd in I-golf open staat) zal dus snel moeten gebeuren. 

  
- En natuurlijk kan de jeugd wekelijks op woensdag meespelen met de Clubdag   

  

  
    

2. KBGF – VVG 
  
- 7 en 8 augustus Ternesse Junior open (KBGF) 
- 16 augustus Scapa wedstrijd (KBGF) op Ravenstein 
- 21 augustus VVG U12 en U14 op Rinkven 
- 22 augustus Scapa wedstrijd (KBGF) op Sept-Fontaines 
- 25 augustus VVG Kids op Brasschaat 
- 29 en 30 augustus La Tournette Pierpont Junior open (KBGF) 
- 2 september finale VVG Kids en VVG U12 en U14 op Palingbeek 

  
  

3. Stages 
  
Deze maand zijn er nog tal van supertoffe en leerrijke jeugdstages op de club. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Meer info en 
inschrijvingen via I-golf. 

  

  
  
  
 
 
 



4. Jeugdlessen 
  
Jullie hebben normaal allemaal al een mail ontvangen in verband met de jeugdlessen. Zoals aangekondigd zal de nieuwe 
lessenreeks starten op 6 september. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, laat nog even via wim@rinkven.be snel weten of je in 
2017-2018 de lessen wil blijven volgen. Alvast bedankt! 

 
  

 
  

5. ´Invite a Junior Friend´ 

Om meer jongeren warm te maken voor golf, organiseren we in augustus een vierde editie van ´Invite a Junior Friend´: 
Rinkvenleden nodigen de jeugd vanaf 7 jaar uit voor een golfinitiatie. 
De doelgroep is 12 jaar of jonger maar je bent junior tot 18 jaar. De bedoeling is dat een jongere die nog niet golft eens kan 
kennismaken met de golfsport.  Of heeft u kinderen die al golfen maar graag hun vrienden/vriendinnetjes eens uitnodigen? Of 
kent u junioren die elders lid zijn en uitkijken om op Rinkven lid te worden? Ook zij zijn welkom. 
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Geachte, 
Beste leden, juniors, ouders, 

Om meer jongeren warm te maken voor golf, organiseren we in augustus een vierde editie van ´Invite a Junior Friend´: Rinkvenleden nodigen de jeugd vanaf 7 jaar uit voor een 
golfinitiatie. 
De doelgroep is 12 jaar of jonger maar je bent junior tot 18 jaar. 

 
De bedoeling is dat een jongere die nog niet golft eens kan kennismaken met de golfsport.  Of heeft u kinderen die al golfen maar graag hun vrienden/vriendinnetjes eens uitnodigen? Of 
kent u junioren die elders lid zijn en uitkijken om op Rinkven lid te worden? Ook zij zijn welkom. 

Voor deze jongens en meisjes organiseert Rinkven ´Invite a Junior Friend 2017´ op 26 augustus van 09:00 tot 12:30. 

Zijn deze jongeren gebeten door de golfmicrobe, dan kunnen zij in het najaar meteen aansluiten bij een groepje van de jeugdwerking en dit aan zeer interessante voorwaarden. 

Programma: 
 
- tussen 09:00-09:30 uur : ontvangst en verwelkoming in het clubhouse 
- 09:30 uur   : indeling in groepjes, start clinic: uitleg op de practice, o.a.      basisslagen, driving, putting en chipping. Gelegenheid om onder begeleiding te 
oefenen op de practice. Tof putting wedstrijdje of kijken naar jeugdspelers. 
- 12:00 uur   : verzamelen in het clubhouse voor uitleg ´Start to Golf junioren´        - 12:30 uur   : Einde 

We hopen u en uw vrienden bij ons te mogen begroeten. Ouders van deze junioren zijn natuurlijk ook welkom. 

Op de volgende pagina vindt u het inschrijvingsformulier om aan uw vrienden door te geven. 

Met sportieve groeten, 

 

Het Rinkventeam 

Inschrijvingsformulier:  Invite a Junior Friend 2017  

Ik, (naam en voornaam)  ………………………………………………………………………………………………, 

e-mail adres:    ………………………………………………………………………………………………, 

telefoonnummer of gsm:  …………………………………………………………………………………………….,  

zal graag aanwezig zijn op de kennismaking dag  ‘Invite a junior Friend’ op:  

- Zaterdag 26 augustus 2017 van 09:00 tot 12:30 

Rinkvenlid (mr./mevr.  ……………………………………...……………..) heeft mij uitgenodigd om deel te nemen aan de hierboven aangeduide kennismakingsdag.  

Bezorg dit ingevulde formulier zo vlug mogelijk  aan uw gastheer  a.u.b. of aan Rinkven: 

- mail naar balie@rinkven.be,  

- of afgeven aan de balie. 

 
 

 
 

Geniet nog van het verlof en tot op de golfbaan! 
  
  
  
Met sportieve groeten, 
  
het Jeugdcomité 
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