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Jaarverslag jeugdcommissie over 2019 
 

 

De jeugdcommissie, opererend onder de vlag van de golfvereniging Kapelkeshof,  bestaat uit 

3 leden, te weten Sjef Beumers (lid), Bert Timmermans (voorzitter) en een afvaardiging 

vanuit het bestuur van de golfvereniging in de persoon van Jac Kessels.  

 

 

Wat hebben we gedaan. 

De jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan haar activiteitenplan. 

Hoofdzaak is uiteraard het verzorgen van de golflessen op de zondagochtend. Dit jaar zijn 

deze lessen wederom gegeven door Sjef Beumers en Henk Beljaars. We zijn het jaar gestart 

met 5 jeugdleden. In totaal werden 31 jeugdlessen verzorgd. Voor het inhoudelijk 

lesprogramma werd aangesloten bij de programma’s die de NGF voor diverse 

leeftijdsgroepen heeft ontwikkeld. Dit waarborgt een goede opbouw en continuïteit.  

Eveneens werd aandacht besteed aan de theorie gedurende enkele lessen. 

Nieuw element in het activiteitenaanbod voor de jeugd, zijn de uitwisselingswedstrijden met 5 

andere verenigingen.  

 

 

Activiteiten.  

In 2019 werd een behoorlijk aantal activiteiten georganiseerd. Met de 6 

uitwisselingswedstrijden, het ouder-kindtoernooi, de clubkampioenschappen, de wedstrijd 

met de pro en 31 trainingen is de omvang van het programma behoorlijk uitgebreid.  

 

Ouder-kind toernooi 

 

Op 28 april werd het (groot)ouder-kind toernooi gehouden. De winnaars van dit spannende en 

mooie toernooi waren Vinnie en Bob Douben.   

 

Uitwisselingswedstrijden 

 

Op 24 april werd in een reeks van uitwisselingswedstrijden met andere golfverenigingen in de 

regio, met name  de Peelse Golf, Geijsteren, de Berckt,  Bleijenbeek en de Golfhorst, de eerste 

uitwisselingswedstrijd op Kapelkeshof gespeeld.  Met een deelname van 16 jeugdleden, 

variërend in leeftijd van 7 tot en met 15 jaar was dit een goede start. Het was goed en 

plezierig om ervaring op te doen in flights met kinderen van andere verenigingen.  Ondanks 

het niveauverschil , de speelsterkte varieerde van hcp 2 !!! tot hcp 54, verliep het in de baan 

vlotjes.  Opdoen van ervaring en plezier in het spel staan voorop. Ondanks de voortdurende 

dreiging van regen en vergezeld van windvlagen werd de Solarisbaan 9 nagenoeg geheel 

afgerond.  
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De overige uitwisselingswedstrijden vonden plaats op 22 mei in Geisteren, 3 juli op de Peelse 

Golf, 21 augustus op de Berckt, 4 september op de Golfhorst en de laatste op 18 september in 

Bleijenbeek.  De deelname vanuit onze jeugdafdeling was wisselend, maar over het algemeen 

waren we goed vertegenwoordigd.  

In ieder geval gaan we hier in 2020 mee door. Het enthousiasme is er ook vanuit de andere 

verenigingen. In verband met school, is er voor gekozen om vanaf 2020 op de vrijdagavond te 

gaan spelen in plaats van de woensdagavond. 

Clubkampioenschappen Jeugd. 

Zondag 1 september werden voor de vierde keer de clubkampioenschappen gehouden. Onder 

schitterende weersomstandigheden werd het een zeer spannende strijd. Maar evenals 

voorgaande jaren werd Vinnie Douben clubkampioen binnen de jeugdgroep, overigens voor 

de derde keer op rij. Een knappe prestatie.   

Wedstrijd met de pro. 

 

Op 12 oktober hebben we met een aantal jeugdleden, ouders en de pro’s Sjef Beumers en 

Peter Vluggen een wedstrijd gelopen op Haviksoord.  Helaas was de deelname niet optimaal 

ivm een aantal afmeldingen.  

 

We kijken uit naar een sportief vervolg in 2020. 

 

Grashoek, 20 december 2019.  

Namens de jeugdcommissie, 

Bert Timmermans 


