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Lithuanian International Junior Golf Championship 2016 
 

Lev Grinberg wint het "Lithuanian International Junior golf Championship 2016" in zijn categorie.  

Namens Rinkven: proficiat aan Lev en vader Ilia! 

 
 

  



 

Junior Club Championship 2016 

 

Onze top-jeugd mocht woensdag 4 mei in prachtig weer strijden voor de felbegeerde titel van Junior clubkampioen. Thibaut Rombouts was als 1ste 
binnen met een prachtig rondje van 6 boven. Voor het 2de jaar achter elkaar eindigde onze miniem Mathieu Feron met 2 boven de baan en is hij 
onze junior Clubkampioen 2016 (Thibaut runner-up) 
Bij de miniemen werd Enrique Jongmans runner-up. Onze jongste deelnemer Lev Grinberg verdient ook nog een speciale vermelding. Hij speelde 
met zijn 8 jaar een rondje 89 (16 boven). Dat belooft wat voor de toekomst! 
Bij de meisjes was het erg spannend en pakte Johanna Joossens de titel over van Morgan Cortvrindt. Bij de miniemen werd Charlotte Sels onze 
kampioene. 

Proficiat aan alle deelnemers! Strokeplay is niet makkelijk en moet je leren, dus volgend jaar..... 

 

 

 

 

 

 
 

Het was een echt kampioenschap met een hole in one op hole 11 voor Enrique Jongmans. Helaas stond er geen auto op  

 

  



 

 

de past-junior captain Margo Habets met de kampioenen Mathieu Feron en Johanna Joossens 

Junior Clubkampioen 
Jongens : Mathieu Feron 
Meisjes : Johanna Joossens 
 
Runners up 
Jongens : Thibaut Rombouts 
Meisjes : Morgan Cortvrindt 

 

Miniemen clubkampioenen 

Jongens Mathieu Feron 
Meisjes Charlotte Sels 

Runner up 
jongens : Enrique Jongmans 



 

Amper 8 jaar en nu al grootse resultaten neerzetten? Lev Grinberg doet het! 
 

Hij is recent lid geworden op Rinkven en staat ingeschreven in onze jeugdwerking. Lev is oorspronkelijk van Oekraïne en woont nu in Brasschaat. 
We zijn geen beetje trots op zijn prestaties. 

 

 

Lev had er duidelijk erg veel zin toen hij zich inschreef voor de “Nicos Severis Cyprus Youth 
Golf Open” 2016, een tornooi dat door de Cypriotische Golf Federatie georganiseerd werd 
vorig weekend. En wel op de  Minthis Hills Golf Club in Paphos. Doet deze locatie een 
belletje rinkelen? Klopt, want een delegatie van onze Interclub Heren 1 is daar in oktober 
de Belgische kleuren gaan verdedigen. (Lees  hun een artikel in de vorige Rinkpen.) 

Wel 115 jonge golfertjes uit 11 landen hadden zich ingeschreven. 'Onze' Lev eindigde knap 
op de 42ste plaats. Lev wist zichook  meteen op Twitter te werken en binnen de top 47 
van de eindrangschikking. 

En daar mogen we best heel trots op zijn! Knap gedaan, Lev! Proficiat! 

http://www.rinkven.be/upload/Artikel_Cyprus.JPG

