
PROGRAMMA JEUGDSTAGE augustus 2018 

 
Dinsdag 27 augustus 2019 
 

  

9.30 – 10 uur onthaal en kennismaking + bestelling middagmaal  Kris 

10 – 13 uur           

  

   

golfles     Alain & Sunny 

13 – 14 uur Middagmaal Mc Donalds  Kris/Bie 

14-16 uur Golfles  Alain & Sunny 

16 – 16.30 uur KUBB-spel  Bie 

 

Woensdag 28 augustus 2019 

  

9.30 uur ouders brengen kinderen rechtstreeks naar Antwerp 

Midget Golf  (Eglantierlaan 6, 2020 Antwerpen)

  

 

 Gereserveerd 

door Bie 

9.45 – 10.45 uur minigolf  Bie + 

vrijwilligers 

10.45 uur terugrijden naar AGS door vrijwilligers  Bie + Kris 

Nog extra 

vervoer nodig! 

11.15 – 12 uur skills & drills  

(= golfspelletjes om de golfvaardigheden te trainen) 

 

 Bie + 

vrijwilliger 

12 – 13 uur middagmaal op 

AGS 

Broodjes 

verzorgd door 

de bar 

13 – 16.30 uur golfles   Alain & Sunny 

 

Donderdag 29 augustus 2019 

  

9.30 – 12 uur Golfles en mini wedstrijdjes  Alain & Sunny 

12 _ 13 uur Middagmaal juniors broodjes bar 

13 – 13.30 uur Opwarming wedstrijd   

13.30 uur Indeling groepen en overlopen spelregels  Seniorcaptain 

14 uur Start wedstrijd ‘beat the bompaz’  seniorcaptain 

16 uur Pannenkoeken voor senioren + juniors Pannenkoeken bar 

16 à 16.30 uur Prijsuitreiking ‘beat the bompaz’  seniorcaptain/ 

Bie 

 

Vrijdag 30 augustus 2019 

  

9.30 – 10 uur opwarming voor wedstrijd op AGS & indeling 

groepen 

 Kris / Bie 

10 – 12.30 uur wedstrijd onder leiding van een marshal  Marshal:  

12.30 – 13.30 uur middagmaal op AGS    

   

Broodjes bar 

13.30 – 16 uur Golfles  Alain 

16 uur ouders/grootouders worden verwacht voor de 

prijsuitreiking 

 Kris/Bie + Alain 

          

De stage gaat telkens door van 9.30 uur tot 16.30 uur. Vanaf 8.30 uur zullen er telkens ballen beschikbaar 

zijn voor de jeugd om al te komen inslagen. Na de les kan dit ook nog.       

Middagmaal & plat water tijdens de pauze zijn inbegrepen. Andere dranken zijn zelf af te rekenen aan de 

bar.     


