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Jaarverslag jeugdcommissie over 2021 
 

 

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 gegeven door Sjef Beumers, Peter Vluggen en Henk Beljaars.  

 

De jeugdgroep telt 6 leden. Ondanks Corona is het afgelopen jaar conform schema de lessen 

gegeven kunnen worden. Peter Vluggen heeft gedurende een aantal lessen Sjef vervangen.  

 

Ook in 2021 werd deelgenomen aan de uitwisselingswedstrijden met een aantal andere 

verenigingen, namelijk Crossmoor, De Peelse Golf, de Berckt en Geijsteren.   

 

Activiteiten.  

In 2021 werd een behoorlijk aantal activiteiten georganiseerd. Met 4 uitwisselingswedstrijden, 

de clubkampioenschappen, ouder-kind toernooi en 32 trainingen is het een vol programma 

geweest voor 2021.  

 

(Groot)Ouder-kind toernooi 

 

Het ouder kind-toernooi heeft dit jaar weer plaats kunnen vinden en na een spannend verloop 

en een miniem verschil werden Stijn en Wiel Zeelen de winnaars.  

    

 

Uitwisselingswedstrijden 

 

Op 10 september werd in een reeks van uitwisselingswedstrijden met andere golfverenigingen 

in de regio (de Peelse Golf, Geijsteren, de Berckt en Crossmoor) de uitwisselingswedstrijd op 

Kapèlkeshof gespeeld.  Met een deelname van 25 jeugdleden, variërend in leeftijd van 7 tot en 

met 16 jaar was dit wederom een uitstekende activiteit. De uitdagingen van de 

Kapèlkeshofbaan en de goede staat van onderhoud werd door iedereen weer bijzonder 

gewaardeerd. De overige uitwisselingswedstrijden kenden ook een redelijke deelname. Omdat 

twee data in de vakantieperiode waren gepland, was de deelname iets minder dan de 

afgelopen jaren. Dit wordt een punt dat wordt meegenomen bij de evaluatie. Ook het komend 

jaar worden weer de uitwisselingswedstrijden georganiseerd. Het enthousiasme bij de 

deelnemers blijft.    
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Clubkampioenschappen Jeugd. 

Zondag 19 september werden voor de zesde keer de clubkampioenschappen gehouden. Onder 

prima weersomstandigheden kwam Stijn Zeelen tot de beste score en mag zich clubkampioen 

bij de jeugd noemen. Als tweede eindigde Dimitri Fransen en Jarno Timmermans als derde.     
 

We kijken uit naar een sportief vervolg in 2022. 

 

Grashoek, 7 januari 2022.  

Namens de jeugdcommissie, 

Bert Timmermans 


