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Jaarverslag jeugdcommissie over 2022 
 

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

3 leden, te weten Sjef Beumers (lid), Peter Vluggen (lid) en Bert Timmermans (voorzitter) 

 

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.  

 

De jeugdgroep telt 6 leden. Peter Vluggen heeft in hoofdzaak de lessen verzorgd en daarmee 

het stokje overgenomen van Sjef Beumers. Gedurende een aantal lessen heeft Henk Beljaars 

de lessen verzorgd. Na 2 Coronajaren hebben we weer het volle programma kunnen draaien 

met de jeugd.   

 

Ook in 2022 werd deelgenomen aan de uitwisselingswedstrijden met een aantal andere 

verenigingen, namelijk Crossmoor, Geijsteren en Bleijenbeek.   

 

Activiteiten  

In 2022 werd een behoorlijk aantal activiteiten georganiseerd. Met 4 uitwisselingswedstrijden, 

de clubkampioenschappen, het (groot)ouder-kind toernooi en 32 trainingen is het een vol 

programma geweest voor 2022.  

 

(Groot)Ouder-kind toernooi 

Het (groot)ouder kind-toernooi vond plaats op 1 mei en na een spannend verloop en een 

miniem verschil werden Jarno Timmermans en Jan Deguelle de winnaars.  

    

Uitwisselingswedstrijden 

Op vrijdag 7 oktober werd in een reeks van uitwisselingswedstrijden met andere 

golfverenigingen in de regio (Bleijenbeek, Geijsteren en Crossmoor) de 

uitwisselingswedstrijd op Kapelkeshof gespeeld.  Met een deelname van ca. 20 jeugdleden, 

variërend in leeftijd van 7 tot en met 18 jaar werd op 7 oktober de uitwisseling gehouden bij 

Kapelkeshof. De overige uitwisselingswedstrijden kenden ook een redelijke deelname. Ook 

het komend jaar wordt weer een vervolg gegeven aan de uitwisselingen. Het enthousiasme bij 

de deelnemers blijft.    

Clubkampioenschappen Jeugd                                                                                                 

Zondag 9 oktober werden voor de zevende keer de clubkampioenschappen gehouden. Onder 

prima weersomstandigheden kwam Dimitri Franssen tot de beste score en mag zich 

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

Stijn Zelen.     
 

We kijken uit naar een sportief vervolg in 2023. 

Grashoek, 20 december 2022.  

Namens de jeugdcommissie, Bert Timmermans  


