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Wedstrijden

Maart 

  

Zaterdag     28 en zondag 29     maart:

Openingswedstrijd Raad van 

Bestuur

Zaterdag 28 maart;

Finale Wintercup Junioren op 

L'Empereur

April

Zondag 5 april:

Active Golf Travel Trophy

Woensdag 8 april :

Scapa sports Kids Tour 

Woensdag 8 en donderdag 9 

april:

Antwerp Junior Open U14 - U16 -

U18

Donderdag 9 april:

Antwerp Junior Open U12

Zaterdag     11 april : 

Enkele veranderingen in het

jeugdcomité.

  
Beste jeugdlid,

graag willen wij je even informeren dat er enkele veranderingen zijn in het 
jeugdcomité.

Je kan de nieuwe samenstelling van het jeugdcomité terugvinden in de jeugd rubriek 
op de Rinkven website.  
 
  

Heb je interesse om ons jeugdcomité te versterken, we zijn nog op zoek
naar actieve leden met frisse ideeën omtrent sociale activiteiten voor de

spelertjes in de jongere leeftijdscategorie

 

Jeugdwedstrijden/stages in maart - april.

WEDSTRIJDEN 

 
Op Rinkven

 
 

Zaterdag     28 en zondag 29     maart:
Openingswedstrijd Raad van Bestuur

http://www.golfbelgium.be/nl/wedstrijden/inschrijven-of-raadplegen#/competition/204218
http://www.golfbelgium.be/nl/wedstrijden/inschrijven-of-raadplegen#/competition/204218


VVG Kids trophee op Brasschaat 

open Golfclub

Maandag 13 tot en met vrijdag 17

april:

Interclub op Golfclub 

Oudenaarde

Woensdag     15 april :

Jeugdwedstrijd by Juniors 

Committee

Woensdag     29 april :

Jeugdwedstrijd by the Pro's of 

Rinkven  

 

Zondag 5 april:
Active Golf Travel Trophy

Woensdag 8 april :
Scapa sports Kids Tour 

Woensdag     15 april :
Jeugdwedstrijd by Juniors Committee

Woensdag     29 april :
Jeugdwedstrijd by the Pro's of Rinkven  

 

Buiten Rinkven
 

Zaterdag 28 maart;
Finale Wintercup Junioren op L'Empereur

Woensdag 8 en donderdag 9 april:
Antwerp Junior Open U14 - U16 - U18

Donderdag 9 april:
Antwerp Junior Open U12

Zaterdag     11 april : 
VVG Kids Trophee op Brasschaat open Golfclub

Maandag 13 tot en met vrijdag 17 april:
Interclub op Golfclub Oudenaarde

 

JEUGDSTAGES   
 

 
PAASVAKANTIE

 

http://www.golfbelgium.be/nl/wedstrijden/inschrijven-of-raadplegen#/competition/204218


 6 - 7 - 8 april 12 t/m 18 jaar hcp > 18 van 09h30 tot 16h00

 6 - 7 - 9 - 10 april 7 t/m 12 jaar van 09h30 tot 16h00

Deelnamebijdrage: € 175 (indien jeugdwerking);
€ 200 (indien geen jeugdwerking).

Te betalen aan de balie, ten laatste op de eerste dag van de stage.
 
 

Inschrijven via i-golf

 

   Antwerp

Junior     wintercup

Rinkven & Witbos spelen als

afgevaardigde van de provincie

Antwerpen op 28 maart 2015 de

landelijke finale op
L'Emperreur.

 

VVG wedstrijdkalender
Deze week hebben we van de VVG de wedstrijdkalenders 2015 ontvangen.

Sinds vorig jaar heeft de VVG er een nieuwe tour bij, na de "KIDS Tour" is
er nu ook de "Junior Tour" waarvan de 1ste wedstrijd gespeeld wordt

op 9 mei 2015 op de Kempense golfclub .





We hebben ook enkele exemplaren van de VVG Kids Trofee kalender 2015
ontvangen. Deze zijn af te halen aan de balie.

Hier staan al de wedstrijden van de "KIDS tour" op vermeld met nog
nuttige informatie omtrent de wedstrijden en fairplay.

We hopen jullie talrijk op de deelnemerslijsten terug te mogen
vinden.

 

Jeugdstages later op het jaar   

GROTE VAKANTIE
 

 1 - 2 - 3 juli                13 t/m 18 jaar  hcp 20/50  van 09h30 tot 17h00

 1 - 2 - 3 juli                   13 t/m 18 jaar  hcp < 20 van 09h30 tot 17h00

 6 - 7 - 9 - 10 juli                              7 t/m 12 jaar  van 09h30 tot 16h00



 24-25-27-28 augustus                   7 t/m 12 jaar van 09h30 tot 17h00

 
Schrijf u in via Igolf .

Deelnamebijdrage: € 175 (indien jeugdwerking);
€ 200 (indien geen jeugdwerking).

Te betalen aan de balie, ten laatste op de eerste dag van de stage.

 

GVB EXAMEN JEUGD

Er worden regelmatig op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag theorie- en praktijkexamen
afgenomen voor kinderen met handicap 54 en 53.

 
 

Met Lien Willems

woensdag 1 april
Theoretisch examen van 14u - 15u

Praktijkexamen van 15u - 16u

Schrijf je in via i - Golf.

 
Om je op dit examen voor te bereiden kun je bij het onthaal een speciaal regelboek

voor kinderen aanschaffen (€ 12): 
‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’. 



 

Tot op de driving range .

 

Purchase a Ticket
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