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Beste Junior, 

 

Hier zijn we weer met een tussentijds nieuwsbericht!  

 

Wist je dat… we voor de eerste keer sinds het ontstaan van 

Koksijde Golf ter Hille met een juniorteam deelnamen aan 

de Interclub Boys U14?  

 

Dat deden we in de eerste week van de paasvakantie & het 

werd een zeer leuke eerste ervaring met alvast een zeer 

goede prestatie van onze jonge team waarvoor nog een dikke 

pluim! Volgend jaar gaan we er opnieuw voor en misschien 

ook wel met een team meisjes… wie weet! 

 

En dan een oproep voor alle junioren: speel wedstrijden! 
 

Er zijn intussen al heel wat wedstrijden gespeeld én er staan er nog heel wat op de 

kalender (die je kan terugvinden via https://www.koksijdegolfterhille.be/nl/wedstrijden)!  
 

In veel sporten en zeker in golf is het spelen van 

wedstrijden belangrijker dan het resultaat. Elk rondje dat 

je loopt zal nieuwe inzichten brengen en zal je spel verbeteren 

waardoor je dan weer veel meer fun beleeft bij je volgende 

rondes. Scoor je goed, dan kan je handicap zakken, scoor je 

minder, dan heb je zeker en vast genoten van het spel! 

 

Inschrijven dus, via i-Golf! Weet je niet hoe dat moet… 

contacteer dan het golfsecretariaat per mail 

golfsecretariaat@koksijde.be of telefonisch via 058 53 27 10 

voor: 

 
- Vrijdag 17/05/2019 – Junior IN - vanaf 17 uur 
- Vrijdag 24/05/2019 – Junior IN - vanaf 17 uur 

- Zaterdag 01/06/2019 – Junior OUT - wisselbeker in Golfclub Waregem (hcp<36) 
- Zondag 30/06/2019 – Junior IN - Fairplay prijs vanaf 9 uur (nog niet online) 

 

Bij deze ook een oproep voor ouders-begeleiders die mee 

de baan op kunnen om de junioren te begeleiden. Ben je 

beschikbaar op één of meerder van bovenstaande data, laat 

het even weten via het golfsecretariaat. 

 

 

Heb je nog vragen of wens je extra info, aarzel niet om 

ons te contacteren! 

 

Sportieve groeten!  
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