
 
 

PROGRAMMA JEUGDSTAGE (*) 
Augustus 2021 

 

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.       

 

Dinsdag 24 augustus 2021 

9u30–10u        onthaal en kennismaking (mondmasker verplicht!) 

10u-13u           golfles       

13u-14u           middagmaal       

14u-16u golfles       

16u-16.30u skills & drills  (= golfspelletjes om de golfvaardigheden te trainen) 

             

 

Woensdag 25 augustus 2021 

9.30u-11.30u   golfles 

11.30-12.30u   gevorderden: golfles onder leiding van golfpro 

 beginners: gaan op de baan onder leiding van initiator) 

12.30u-13.30u middagmaal op AGS   

13.30u-15.30u ludieke golfronde dobbelsteengolf (breng allemaal een dobbelsteen mee) 

15.30-16.30u  puttingspelletjes (petanqueput, slalomput,..)    

   

Donderdag 26 augustus 2021 

9.30u-12u      golfles en mini wedstrijdjes     

12u – 13u      middagmaal        

13u - 13.45u  opwarmen voor de wedstrijd 

13.45 u indeling groepen en uitleg wedstrijd 

14u               start wedstrijd beat the bompa’s      

16 à 16.30u  prijsuitreiking beat the bompa’s                      

   

 

Vrijdag 27 augustus 2021 

 9.30u-10u       opwarming voor wedstrijd op AGS 

10u-12.30 u wedstrijd onder leiding van een marshal    

12.30-13.30u   middagmaal op AGS       

13u30-16u       golfles        

16 u  prijsuitreiking (mondmaskers verplicht!)  

 

(*) We proberen dit programma zoveel mogelijk te volgen. Er kan echter altijd worden 

afgeweken van dit programma door bvb. weersomstandigheden of organisatorische redenen. 

 

Middagmaal & plat water tijdens de pauze zijn inbegrepen.  

Andere dranken zijn zelf af te rekenen aan de bar.  

 

Meebrengen:  

- Mondmasker  

- Voorzie zelf voldoende zonnecrème en een pet of regenkledij  

(afhankelijk van het weer dat er voorspeld is).   

- Een gezond tussendoortje voorzien voor tijdens de wedstrijdjes is aangeraden. 

Kledij: bij voorkeur: polo (er zijn ook AGS-juniorpolo’s te koop in onze shop) 

geen trainingspak! 

- Dobbelsteen voor woensdagnamiddag 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONAMAATREGELEN 

 

Om zo weinig mogelijk risico te lopen zouden willen vragen dat IEDEREEN een 

mondmasker meebrengt tijdens de jeugdstage (graag ook <12 jarigen). Dit zetten we op 

dinsdagochtend bij het indelen van de groepen, en tijdens de prijsuitreiking op vrijdag. 

Bij het betreden van ons clubhuis en de shop zetten we dit ook op (= wettelijk verplicht).  

 

 

 

 

Middagpauzes: 

We delen iedereen in per kleur. Graag steeds met dezelfde personen aan tafel zitten. 

 

Wil je tijdens het eten even naar het toilet, zet dan zeker je masker op (= wettelijk verplicht in 

de horeca) 

Ben je klaar met eten? Dan ruim je even je afval op en mag je direct terug gaan oefenen 

(putten, chippen, inkloppen).  

 

 

Tijdens het golfen is een mondmasker niet verplicht maar vragen we wel steeds om 

voldoende afstand te houden van elkaar.  

 

Was voldoende je handen en ontsmet deze wanneer je toekomt op AGS! 

 

Ben je ziek of moet je vaak hoesten? Blijf dan thuis!  

Indien AGS merkt dat iemand symptomen vertoont dan zullen de ouders ook worden 

gecontacteerd om hun zoon/dochter zo snel mogelijk te komen ophalen.  

 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat alles veilig kan gebeuren. 

 

Alvast bedankt! 

 

 

 


