
Jeugdflash juli 2017 
 
Beste jeugdspeler, 
Beste ouder, 
 
 
 
 
De eerste maand van de vakantie is al in de helft en wij kijken al even verder naar september om terug met de jeugdlessen van start te 
gaan. 
 
Net zoals vorig jaar (om de lessen beter af te stemmen op de andere activiteiten van onze jeugd) blijft de lessenreeks starten op 6 
september 2017, welke eindigt op 16 juni 2018 met een winterstop van  17 december 2017 tot 21 februari 2018 (1ste les is op woensdag 
21 februari 2018). Tijdens de traditionele schoolvakanties en tijdens de wedstrijdweek zal eveneens geen les worden gegeven (kalender 
komt ook op de website te staan). 
 
De opzet van de lessen zal hetzelfde zijn als afgelopen jaar waar we voor alle kinderen onder 12(U12)  fysieke training  binnen de lessen 
zullen geven onder leiding van Diederik. De U12 jeugdspeler zal ook weer getest worden tijdens het jaar en bij niveau stijging beloond 
worden met een leuke "button" voor op zijn pet, deze pet zal de U12 jeugdspeler deelnemend aan de jeugdwerking gratis ontvangen op de 
voorziene test dag. 
 
Buiten het aanbieden van lessen blijven we ook investeren in  overige activiteiten zoals organisatie wedstrijden – outings – voorspelen 
bepaalde wedstrijden – interclub en aanbieden van stages. Voor het volgend seizoen willen we ons blijven inzetten op het opdoen van 
baanervaring van onze jeugd. 
 
De kosten van de jeugd werking zijn hetzelfde als vorig seizoen voor 2017-2018  (195€). 
 
De dagen en lesuren blijven (aan de hand van deelname) in het seizoen 2017-2018 dezelfde als vorig jaar. 
 
U8 zaterdag 13:30 – 15:00 
 
U8 woensdag 13:30 – 15:00 
 
U10 + U12 zaterdag 15:00 – 16:30 
 
U10 woensdag 15:00 – 16:30 
 
U12 zaterdag 16:30 – 18:00 
 
U14 woensdag 15:30 – 16:30 
 
U14 zaterdag 15:30 – 16:30 
 
U16 woensdag 16:30 – 17:30 
 
U16 zaterdag 16:30-17:30 
 
U18 woensdag 17:30 – 18:30 
 
U18 zaterdag 17:30 – 18:30 
 
Begin augustus gaan wij de lesgroepen terug opstellen en gekend maken op de website. Mocht u niet meer wensen deel te nemen aan de 
jeugdwerking gelieve dit ons dan zo spoedig mogelijk te laten weten zodat we vanaf de 1ste les met de juiste lesgroepen en indelingen van 
start kunnen gaan. 
Wij hopen  terug veel gemotiveerde jeugdspelers in onze lesgroepen te mogen opnemen en hen ook na de lessen te kunnen warm maken 
om te golfen op de baan. Hierbij speelt u als ouder een belangrijke rol door uw jeugd aan te moedigen om zowel naar de les te komen als 
om samen met anderen te golfen. 
Met vriendelijke groeten, 
Het jeugdcomité 
 
 


