JUNIORNIEUWS

Beste Junior,
Toetsen en examens zijn intussen hopelijk afgewerkt. Bijna kerstvakantie!
Niet zoals andere jaren en zeker niet zoals we gewoon zijn met uitgebreide
familiefeesten, maar we gaan er het allerbeste van maken!
De juniorcommissie heeft alleszins niet stil gezeten.
We bekijken de diverse mogelijkheden om de

Junior Academy veilig te

herstarten na de vakantie. Daarover krijg je begin januari bericht. Nam jij nog niet
deel aan onze Junior Academy, dan is instappen na de krokusvakantie zeker nog een
optie.
Intussen hebben we ook een uitgebreide
2021. Deze is raadpleegbaar op de website:

wedstrijdkalender voor

https://www.koksijdegolfterhille.be/abonnee-kgth/sportieve-werking/jeugdwerking/nieuws

Voor de meeste wedstrijden heb je een handicap nodig. Voor de wedstrijden in Koksijde
Golf ter Hille volstaat handicap 45. Voor externe wedstrijden zijn er soms
toelatingsvoorwaarden. Deze kan je ook op de website raadplegen. Word je er niet wijzer
van, aarzel dan zeker niet ons te contacteren om even wat toelichting te geven!
Wanneer we onze JUNIOR KICK-OFF organiseren is nog even koffiedik-kijken. De
bekendmaking van de stageweken in de diverse vakanties zal dan ook begin januari via
de website gebeuren. Het ongewone jaar dat bijna ten einde loopt zorgde ook voor
weinig wedstrijden en weinig evaluaties. Daarom besliste de juniorcommissie voor 2020
geen Junior of the Year te verkiezen en ook geen Junior Trophy uit te reiken. Een beetje
met spijt in ons hart, maar als het niet op de juiste manier kan, kunnen we het beter een
jaartje uitstellen.

Laat ons met een positief gevoel richting 2021 gaan, kom zeker de
komende weken nog eens golfen en/of practicen! De winter is geen reden om je golfclubs
in de garage te laten liggen, meer nog, techniek trainen in de winter, loont in het
golfseizoen!
Heb je nog vragen of wens je extra info, aarzel niet om ons te contacteren!
We wensen jullie een fijne & gezonde eindejaarsperiode en dat naar aanloop van een
prachtig nieuw jaar!
Warme groeten vanwege de ganse juniorcommissie

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

