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JVC

Dit jaar was er weer een JVC (Jeugd Vrijdagavond Competitie). Deze
werd matig bezocht maar degenen die hebben mee gedaan, hadden
het reuze naar hun zin. Zo waren er na elke wedstrijd prijzen te
winnen en na afloop was er limonade en iets lekkers. Totaal waren er
9 wedstrijden. De totaal winnaar van deze wedstrijden was Santiago
Willigers. Hij had de beste overall score. Rayen Matthijssen is als
tweede geëndigd en Roano Willigers als derde! Gefeliciteerd met dit
resultaat
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Beste jeugdleden en ouder(s), verzorger(s),

Het is alweer een tijdje geleden dat we jullie op de hoogte hebben gesteld van diverse
zaken. We zijn dit jaar vol goede moed gestart met een aantal zaken op te starten.

Golf jeugdweek 21 augustus
zondagmiddag

Je kunt je nog steeds inschrijven voor deze
wedstrijd voor 7 augustus. Kijk op de website
voor meer informatie of stuur een mailtje naar
jeugd@golfwouseplantage.nl

Horeca

Voor alle jeugdleden geldt dat je op
vertoon van je lidmaatschappasje
(NGF) frietjes met bijv een kroket,
frikandel of knipnuggetjes voor de
prijs van 5 euro kan krijgen.



Waar wordt aan gewerkt?

Een eigen honk voor de jeugd is opgeschort. De toezegging ten
aanzien van de vergaderruimte is ingetrokken. Er wordt gezocht naar
nieuwe mogelijkheden.
Er is gevraagd voor een ruimte om tassen neer te zetten voor
jeugdleden die op de fiets komen. Nog geen oplossing voor gevonden.
Er wordt onderzocht of er meer samenwerking kan komen tussen de
golfclubs de Stok en Reymerswael op diverse vlakken.

Kalender
augustus/september

Jeugd golf week: 21 augustus
Familiedag: 11 september
Clubkampioenschappen jeugd: 17
september

Bericht van de Pro's

1e helft van de jeugdlessen zitten erop. De groepen zijn uitgebreid van 3 naar 4 groepen. Vanaf 11 september
hervatten we de jeugdlessen weer tot april 2023. We gaan dus nu ook de hele winter door, uitgezonderd van de
herfst en kerstvakantie. Na de zomervakantie gaan we het spelen op de par 3 baan afwisselen met fysieke
trainingen. We zouden het leuk vinden om jullie naast de trainingen ook meer te zien op de wedstrijden die de
jeugdcommissie organiseert, zoals de JVC, de golfweek en de clubkampioenschappen. Hier kunnen jullie al het
geleerde van de trainingen toe passen in de baan. De wedstrijden zijn voor alle kinderen met minimaal
baanpermissie, dus doe gezellig allemaal mee!!

Fijne vakantie en tot en met 11 september!
De pro's


