JUNIORNIEUWS
Beste Junior,

Wat een leuke, drukke juniorweek!
Afgelopen week stond er heel wat op het programma. Een grote
groep junioren namen deel aan een intensieve golfstage. Onder
vakkundige leiding van pro’s Patrick Van Oye en Jonathan Willis
werden diverse aspecten van het golfspel en de techniek onder de
loep genomen!

Vrijdag werd er afgesloten met een uitstap naar Waregem waar het merendeel
van de juniors deelnamen aan de VVG Ethias Kids Trofee… We waren wel
bijna té laat op het appel, want “busje komt zo” was meer dan een half uur te
laat.
Los daar van werd het een zeer leuke uitstap. We zijn fier op
onze junioren! Ze hebben Koksijde Golf ter Hille goed
vertegenwoordigd! Ook Captain Philippe zag dat het goed was.
Meer foto’s van de stage & de uitstap naar Waregem kan je
terugvinden op de website in de abonnee-sectie onder
juniors. Neem zeker eens een kijkje… er zitten echt pareltjes
tussen!

Afgelopen zondag sloten we de paasvakantie af onder een prachtige
lentezon met onze jaarlijkse paaswedstrijd. Hier mocht elke junior
een nog-niet-golfende genodigde meebrengen. De junior speelde de
hole tot op de green, de “nog-niet-golfer” mocht putten op de green.
Kan je een leukere kennismaking met de golfsport bedenken? We
hopen de “nog-niet-golfers” geprikkeld te hebben en wie weet kunnen
we hen binnenkort wel verwelkomen binnen onze juniorwerking!
Hiermee is het nieuwe seizoen op gang geschoten! Er staan heel wat juniorwedstrijden op het
programma! Er volgen nu enkele vrijdagwedstrijden, namelijk op vrijdag 22/04, 13/05 en 27/05
telkens vanaf 17 uur. Je kan ook steeds deelnemen aan Rabbitswedstrijden op woensdag en
zaterdag. Inschrijven doe je via i-Golf (www.i-golf.be) en kan vanaf één maand voor de
wedstrijddatum. Ben je nog niet vertrouwd met i-Golf, vraag dan je login en paswoord aan het
golfsecretariaat.
Tijdens de wedstrijd wordt elke flight begeleidt door een volwassene. Hij/Zij houdt toezicht op het
toepassen van de regels en etiquette, op correcte puntentelling en op het speltempo. We zijn steeds
op zoek naar zulke wedstrijdbegeleiders. Hierbij nogmaals een warme oproep!
Heb je nog vragen of wens je extra info, aarzel niet om ons te contacteren!
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