JUNIORNIEUWS

Beste Junior,
De toetsen en examens achter de rug…
Tijd om te genieten van een welverdiende kerstvakantie met veel…

Ook de Junior Academy last een winterpauze in! Het was een fijne lessenreeks met
leuke groepen en er werd heel wat getraind en bijgeleerd! We verwachten jullie na de
krokusvakantie terug voor de wekelijkse lessen.
Dus de komende weken geen vaste afspraak hier in Koksijde Golf ter Hille, maar wist je
dat de winterperiode dé periode bij uitstek is om je techniek te trainen en je zo
voor te bereiden voor een goed golfseizoen? Spreek dus zeker af met je medejunioren
om een balletje te komen slaan op de practice of een rondje te lopen op de baan!
Wil je nog hier en daar iets bijschaven, dan is de juniorleskaart misschien wel iets
voor jou! Deze kan je aankopen in het golfsecretariaat en geeft je recht op 3 halve uren
privé-les bij een pro naar keuze. De kaart blijft 1 jaar geldig, je betaalt 2 halve uren en
krijgt 1 half uur gratis (kostprijs 60,00 EUR - https://www.koksijdegolfterhille.be/nl/junior-leskaart).
Wij gebruiken de winterperiode voor het opstellen van de planning voor 2020. Deze krijgt
stilaan vorm.
Benieuwd naar de voorlopige wedstrijdkalender in 2020?
Check: https://www.koksijdegolfterhille.be/nl/wedstrijd-juniors
Benieuwd naar de golfstages in 2020?
Check: https://www.koksijdegolfterhille.be/nl/stages-lessen
Inschrijven kan maar vanaf 03/02/2020 (voor junioren van Koksijde Golf ter Hille)
Om af te sluiten, wensen we jullie allen uit te nodigen voor
onze jaarlijkse JUNIOR KICK-OFF waarmee we klinken op
het nieuwe seizoen. We geven graag wat info mee met
betrekking tot het programma van 2020 (de junioren worden
intussen door de pro’s opgevangen in de junior room), daarna
wordt de JUNIOR OF THE YEAR bekend gemaakt, alsook de
winnaars van de JUNIOR TROPHY.
Met een lekker drankje & hapje toosten we op het nieuwe
seizoen! Iedereen welkom op zaterdag 1 februari om 17 uur
in de David Petrie-zaal. Inschrijven kan via i-Golf of
golfsecretariaat@koksijde.be.
De juniorcommissie wenst jullie allen fijne & liefdevolle feestdagen!

Koksijde Golf ter Hille – Hof ter Hillestraat – 8670 Koksijde
www.koksijdegolfterhille.be | golfsecretariaat@koksijde.be | 058 53 27 10

