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Beste Junior, 

 

 

Alles is jammer genoeg nog steeds niet zoals vanouds, voor de uitbraak van Corona, 

maar we kijken toch hoopvol naar de toekomst, voorzichtig, met gebruik van ons 

gezond verstand, mondmaskers en heel veel handgel. 

 

We zijn het intussen weer gewoon op school, de junior academy is opgestart… en we 

hebben even de koppen bij elkaar gestoken en bekeken hoe we de gemotiveerde 
golfjeugd nog wat extra kunnen bieden op gebied van wedstrijden in het 

najaar. 
 

We hopen op medewerking van de weergoden, beter dan wat we dit weekend 

aangeboden krijgen met storm Odette. 

 

We zetten volgende 9 holes juniorwedstrijden op het programma: 

- Zondag 04/10: Clubkampioenschap vanaf 15 uur op Hazebeekcourse. 

                         Inschrijven via i-Golf 

- Zaterdag 24/10: vanaf 15.30 uur op beide terreinen 

- Zaterdag 31/10: vanaf 08.30 uur op beide terreinen 

- Zaterdag 07/11: vanaf 9 uur op beide terreinen 

- Zaterdag 14/11: vanaf 12 uur op beide terreinen 

 

De wedstrijden komen volgende week online. Inschrijven kan telkens 2 weken voor 

datum via i-Golf. Naar gelang je handicap kan je kiezen op welke baan je speelt. We 

houden rekening met eventuele training om je vroeger of later te laten starten. 

 

Daarbovenop dagen we je graag uit om voor eind november 3 EDS-kaarten te spelen. 

Wat een EDS-kaart is en hoe je deze digitaal kan aanvragen rekening houdend met de 

regels, kan je ontdekken via: https://www.koksijdegolfterhille.be/abonnees/nuttige-

info/eds-kaart  

 

Wedstrijdresultaten & Extra Day Scores tellen mee voor het klassement JUNIOR OF THE 

YEAR 2020. 

 

Op zaterdag 17/10 (en zondag 18/10 – voor categorie I) kan iedereen vanaf hcp 45 

ook deelnemen op Flanders Nippon Hasselt aan de JO(jong)TA(talent)-wedstrijd. Een zeer 

leuke wedstrijd voor de jeugd. Inschrijven kan via i-Golf (kalender/opties/andere 

golfclubs).  

 

Wil je graag extra info, of extra uitleg bij heel het wedstrijdgebeuren, aarzel niet om 

contact op te nemen! Wij helpen je graag verder en begeleiden met plezier waar 

gewenst! 

 

Zin in golf tijdens de herfstvakantie?  

Check onze golfstages via https://www.koksijdegolfterhille.be/abonnees/sportieve-

werking/jeugdwerking/junior-stages/herfststages  

 

Sportieve golfgroeten!  
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