
Beste jeugdspeler, 

Het schooljaar is weer voorbij gevlogen en de examens zijn achter de rug.  Hopelijk is alles 

goed verlopen en mag je volop genieten van de vakantie. Wij kijken alvast uit naar het 

volgend schooljaar en de nieuwe start van onze jeugdlessen! Hierna volgen enkele praktische 

afspraken. 

• Heb je vorig jaar deelgenomen aan de jeugdlessen, dan hoef je niks te doen. Wij gaan 

er dan van uit dat je weer meedoet vanaf september en we zullen je indelen. 

• Heb je niet deelgenomen aan de lessen en wil je erin stappen dan graag een mail 

naar jeugd@rinkven.be. 

• Heb je meegedaan maar wil je opzeggen, dan ook een mail sturen naar hetzelfde adres. 

De structuur van de verschillende les groepen blijven hetzelfde alsook de tijden waarop ze 

gegeven worden. Birdies zijn de lessen van U8 tot U18 en zijn vrij voor inschrijving en de 

Eagles, daar wordt je voor uitgenodigd en moet je aan een aantal voorwaarden voldoen 

namelijk, nationale of regionale wedstrijden spelen. 

Birdies 

Deze lesgroepen zijn hetzelfde als voorgaande jaren. De groepen zullen maximaal uit 14 

deelnemers bestaan. Een les bevat zowel technische golfles als fysieke les.  De lestijdstippen 

zijn dezelfde op woensdag en zaterdag voor alle groepen onder 12 jaar, met name: 

Woensdag en zaterdag (aan de hand van de inschrijvingen/deelname) 

U8                          13u30 – 14u55                  

U10                       15u – 16u25 

U12                       16u30 – 17u55 

Voor de jeugd ouder dan 12 jaar zijn dit de tijden: 

Woensdag en zaterdag (aan de hand van de inschrijvingen/deelname) 

U14                       14u – 15u25 

U16                       15u30 – 16u55 

U18                       17u – 18u25 

Deze tijden worden de eerste maand aangehouden aangezien er altijd jeugd bij komt in de 

eerste weken. Na 4 weken zullen we misschien genoodzaakt zijn om groepen samen te zetten 

en volgt er dus misschien een aanpassing qua tijden maar wij proberen zo min mogelijk aan 

het structuur te komen. 

Vanaf september is er ook de mogelijkheid voor nieuwe kinderen in te stappen in de “Start to 

Golf” programma. Hierbij worden de nieuwe kinderen lid van 1 september tot en met 31/3. 

Op 24/8 zal er in de middag een initiatie georganiseerd worden door de pros zodat je vriendjes 
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die interesse hebben om te starten met golf kunnen komen proberen. (Hier volgt er een 

specifieke uitnodiging voor). De kinderen komen dan in een aparte “Start to Golfles” les 

groep op Woensdag (bij veel inschrijving evt ook op zaterdag). Vanaf april dienen deze 

kinderen te kiezen of ze door willen met golf en kunnen ze Full Member worden als ze onder 

12 jaar zijn. Als er genoeg lid worden dan houden we hetzelfde groepje aan (tegen een meer 

kost) vanaf april tot juni en kunnen de kinderen tijdens de zomer aan de vele golf kampen die 

de pro’s verzorgen meedoen! 

De tijden en veel info staan op de website www.Rinkven.be, als je het daar niet vindt dan 

kan je mailen naar jeugd@rinkven.be of aan de balie vragen. 
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