
Planning 
Maandag 13 juli 

7.30u Vertrek Golf  Beveren 

10.30-12.30u practice 

12.30-13.30u lunch 

13.30-17.00u 9-holes 

18.30-19.30u diner 

20.00u avondactiviteit 

Dinsdag 14 juli 

8.00-8.45u ontbijt 

9.30-14.30u 18-holes 

14.30-17.00u practice 

18.30-19.30u diner 

20.00u avondactiviteit 

Woensdag 15 juli 

8.00-8.45u ontbijt 

9.30-12.30u practice 

12.30-13.30u Lunch 

14.00-18.00u Namiddagactiviteit  

18u30-19.30u diner 

20.00u avondactiviteit 

Planning 
Donderdag 16 juli 

8.00-8.45u ontbijt 

9.30-12.30u practice 

12.30-13.30u lunch 

13.30-17.00u 9-holes 

18.30-19.30u diner 

20.00u avondactiviteit 

Vrijdag 17 juli 

8.00-8.45u ontbijt 

9.30-10.30u practice 

10.30-15.30u 18-holes 

15.30u prijsuitreiking 

Zomerstage 
13 t.e.m. 17 juli 



Praktische informatie 
Vertrek Beveren: maandag 13 juli om 7.30u 

Vertrek Durbuy: vrijdag 17 juli vanaf 17.00u 

Dit jaar gaan we met de junioren op zomerstage 
naar Durbuy. Iedereen (+12 jaar) met een GVB 
kan zich inschrijven voor 1 juli op I-golf. Zonder 
GVB kan je eventueel ook mee mits overleg met 
de pro’s. Dit jaar wordt er niet afgesproken op de 
golf van Five Nations maar op golfclub Beveren 
aangezien we gaan carpoolen. 

https://www.fivenationsdurbuy.be/nl  

Ferme Du Grand Scley - 5372 Méan 

(Groot)ouders die vrijdag 17 juli ook 18 holes 
willen spelen, kunnen zich inschrijven via I-golf tot 
en met 1 juli.  

De Green fee bedraagt 70€. 

Wat mee te nemen? 
Wat mee te nemen 

• Identiteitskaart
• Golfkledij (ook clubuniform) en

toebehoren (golftas, trolley, golfballen
min 20st, pitchvork, tees, …)

• Oude kledij die mag afzien en nat mag
worden, voor de activiteit op
woensdag

• Lege brooddoos
• Regenkledij/Kledij voor ’s avonds
• Slippers/pantoffels
• Toiletgerief  (handdoeken en

bedlinnen is voorzien)
• Zonnecrème en after-sun, muggenzalf
• Medicatie, lenzen, zonnebril, petje

(Gelieve eventuele allergieën,
dieetvereisten en het gebruik van
medicatie op voorhand via mail te
bezorgen aan
boey.jolien@hotmail.com)

• Gezelschapspelen, voetbal, e.d. …
geen i-Pads nodig in dit leuke
gezelschap !

• Maximum €25 zakgeld
• Ouderlijke toestemming (te verkrijgen

op de gemeente)

Extra afspraken 
We maken vooraf  afspraken en verwachten 
dat jullie zich hieraan houden. Junioren zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen GSM… 

Uiteraard is het gebruik van alcohol en 
sigaretten verboden tijdens de stage. 

Tijdens de maaltijden gaan de smartphones 
e.d. aan de kant. Deze zijn overbodig in dit 
leuke gezelschap.

We trekken naar een mooie leuke chalet, wij 
hopen dat we samen een goede en ordelijke 
indruk kunnen nalaten. 

Golfzakken en trolleys kunnen veilig 
opgeborgen worden op de club. 

Wie nog niet betaald heeft gelieve voor 1 
juli 395€ over te maken op 
rekeningnummer BE51 7470 2511 6862 van 
Golfclub Beveren 

Veel golfplezier!! 

Het Juniorcomité 

https://www.fivenationsdurbuy.be/nl

