
Beste Junior, 
Beste Ouders, 
  
Het school jaar is voorbij en de jullie Eagles zijn volop in het wedstrijd seizoen. Wij zijn al bezig voor 
het opstarten van het Eagle programma voor het nieuwe school jaar. De lessen gaan weer van start 
in september en zullen ongeveer dezelfde structuur houden als dit jaar. De lessen van de eagles 
zullen op zaterdag ochtend gegeven worden en dit jaar gaan we voor een uur fysieke training ipv een 
half uur. Dit vanwege een evaluatie, onze headpro Simon, fysieke trainer Diederik en ook de kinderen 
zelf geven dit aan dat een half uur te kort is.  
  
Verder zullen de eerste trainingen staan in het kader van een evaluatie. Hier bepalen we waar we op 
gaan werken met ieder speler door het school jaar heen. Jullie zijn dus geselecteerd om aan het eagle 
programma mee te doen. Dit zijn de groepen onder voorbehoud (zou kunnen lichtelijk aanpassen): 
  
  

Eagle 1 - Zaterdag 9u-10u30 golf / 10u45-11u45 fysiek (Simon- Vincent  en Diederik) 

Victor Peperstraete  Maxim Leys   

Enrique Jongmans  Lars van Beek   

Arno Mertens  Yan De Mondt   

Ryan Lundh  Lev Grinberg   
Jasper Komkommer     
 

    
Eagle 2 - Zaterdag 10u30-12u golf / 12u15-13u15 fysiek (Simon- Vincent en Diederik) 

Lauren Londers  Oscar Peperstraete  
Eloise Londers  Jules Boschmans   
Fleur Heijens  Emile Leys   
Charlotte Rigo  Alex Leys   
Feline vd Steichel  Julian Rombouts   
 

 Jack Sels   
 

    
Eagle 3 - Zaterdag 12u -13u30 golf  10u45 - 11u45 fysiek (Simon en Diederik)  
Ronan Peeters     

Rhune Peeters     

Jacques Struyf     

Johnathan Ameye     
Quinten Aalders     

  
  
De bedoeling is dat je aan nationale of regionale wedstrijden meespeelt om aan het Eagle 
programma mee te doen. 
Wel is er door het jeugd comité budget voorzien om te helpen met de betaling van wedstrijd fee’s en 
word er een deel van de lessen door de club gefinancierd.  
  
De kosten van het Eagle programma zijn €425 

  
Als je hier aan mee wil doen graag even antwoorden naar jeugd@rinkven.be 

 
Hopende uw naam op de lessenlijst te mogen terugvinden. 
 
Het jeugdcomité 

mailto:jeugd@rinkven.be


  
 


