
JEUGDFLASH FEBRUARI 

 

Beste jeugdspeler, 

Beste ouder, 

 Hierbij de nieuwsbrief van februari, een terugblik op wat geweest is en een vooruitzicht naar wat nog komen gaat. 

 1.      JUNIOR QUIZ 

 Op 11/03 as. (19 u) vindt de (allereerste!) JUNIOR QUIZ plaats.  

 Een quiz op kindermaat dus met grappige vragen. Amusement verzekerd! 

 Er wordt gespeeld per ploeg van drie personen, waarvan minimum twee Rinkven leden. Je mag dus een vriendje of vriendinnetje uitnodigen. 

 Je kan inschrijven via I-golf of via een reactie op Facebook – Jeugd Rinkven (met opgave van de namen van de spelers). 

 Inschrijvingsfee is 15 EUR per ploeg (voor een drankje en hapje). 

 Allemaal meedoen!!!!!!! 

2.      KICK OFF  

Afgelopen zaterdag 18/02 hebben we onze jaarlijkse kick-off gehouden. De presentatie kan je hier terugvinden.  

Bij deze nogmaals dank aan Ronald Gaastra voor zijn interessante bijdrage. Hier kan je het filmpje nogmaals terug bekijken. 

3.      CARNAVALSWEDSTRIJD 

De kop is er af! Onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen is gespeeld op 22/02. Ondanks het mindere weer was er een mooie opkomst en 

was het lachen geblazen! Proficiat aan alle deelnemers! 

De wedstrijd werd gewonnen door: Elise De Beuckeleer – Yoshi Groen en Margaux Boschmans 

Ronan en Rhune Peeters waren het best verkleed. 

Meer foto’s zijn terug te vinden op Instagram en Facebook – Jeugd Rinkven. 

4.      INTERCLUBS JUNIOREN 

De eerste week van de Paasvakantie worden de Interclubs Junioren gespeeld op Waregem. 

Spijtig genoeg kunnen we geen meisjesploeg afvaardigen (dit moet volgend jaar beter!).  

Bij de jongens hebben we zowel een U18 als U14 ploeg. De ploegen zien er als volgt uit: 

U18 team 

Mathieu Feron 

Louis Peeters 

Cedric De Bruycker 

Alexandre Feron 

Thibaut Rombouts 

Kevin Mousa 

  



U14 Team 

Lev Grinberg 

Yan De Mondt 

Victor Peperstraete 

De trainingen zijn al van start gegaan. 

Allemaal veel succes en vooral plezier gewenst!!!!  

5.      WINTERCUP 

De laatste wedstrijd van de Wintercup zal gespeeld worden op 12 maart op Steenhoven. Je kan hiervoor inschrijven via I-golf. 

De finale (enkel voor de winnaars van de Wintercup) wordt dan gespeeld op 18 maart op Waterloo. 

6.      THEORIE EXAMEN 

Voor zij die nog geen baantoelating of GVB hebben: op 11 & 18 maart vanaf 17h30 vindt er een theorie examen plaats. 

Lien Willems zal de testen afnemen. 

Inschrijven hiervoor kan je via I-golf. 

7.      SPONSORS GEZOCHT 

We zijn nog op zoek naar enkele sponsors voor onze jeugdwedstrijden (of activiteiten). Heeft u interesse: stuur gerust een (vrijblijvend) 

mailtje naar jeugd@rinkven.be. Namens de Rinkven jeugd alvast bedankt! 

8.      GEBOORTE 

Heugelijk nieuws: onze (jeugd)pro Jan Cleenewerk is papa geworden van een flinke dochter! Een dikke proficiat aan beide ouders!!! Als Jan 
de komende weken / maanden er een beetje moe uitziet weet u waarom  

9.      SOCIAL MEDIA 

Vergeet ons niet te volgen via FACEBOOK (Jeugd Rinkven) en INSTAGRAM (Jeugd Rinkven).  

Er worden leuke foto’s gepost en activiteiten aangekondigd. Via Facebook kan je je ook inschrijven voor deze activiteiten door te reageren 

met opgave van je naam. 

Toffe foto’s (of filmpjes) mag je steeds doorsturen naar jeugd@rinkven.be , we zorgen dan voor de publicatie ervan. 
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