Status wegenwerken
In de tweede week van de paasvakantie wordt voor de laatste keer
geasfalteerd. De club zal die dag uitzonderlijk niet bereikbaar zijn
via de normale toegangsweg, maar enkel via de alternatieve route
via de paardenstallen.
We houden jullie op de hoogte van de exacte datum.
Van zodra deze asfaltering achter de rug is, zal de weg naar de
golfclub weer worden vrijgemaakt.
Aanmelden
We herinneren alle leden eraan dat aanmelden voor aanvang van
hun golfspel verplicht is. Gelieve je voor aanvang dus steeds
persoonlijk aan te melden in het onthaal.
Om het vlotte verloop op het terrein te garanderen, verzoeken we
om minstens 10 minuten voor de geboekte tee time aanwezig te
zijn op hole 1.
Interclubs 2018
Wellington treedt met 3 ploegen aan in de interclubs of Blegium
Men & Ladies op 21, 22 en 28 april. In Dames II divisie 2 neemt
Wellington het op 21 april op tegen ANTWERP, op 22 april tegen
DAMME G&CC en op 28 april tegen BRUSSELS. In heren III divisie
zes neemt Wellington het op 22 april op tegen Zwijnaarde en op 28
april tegen onze buren van WESTGOLF. In Heren IV divisie 6 neemt
Wellington het op 21 april op tegen LACS en op 22 april tegen
LANAKEN. We wensen alle spelers van Wellington veel succes en
hopen op goede resultaten en promotie naar hogere divisies.
Open golf dag
Op zondag 15 april 2018 is er terug onze jaarlijkse opengolfdag met
elk uur gratis initiaties voor geïnteresseerden.
Nodig al je vrienden uit om een uurtje initiatief te komen volgen via
https://www.starttogolf.be/nl/club/subscribe?club=46

Herstel uw pitchmarks
Om ons terrein in een zo goed mogelijke staat te houden, roepen
wij alle leden op om 3 zaken op het terrein aandachtig op te
volgen:
1. De uitgeslagen plaggen terug te leggen en goed aan te
stampen
2. De gemaakte pitchmarks op de green te herstellen.
3. De bunkers correct te harken
Alleen op die manier zal ons terrein in goede staat blijven voor het
ganse golfseizoen. We geven hier enkele infofilmpjes mee om dit
correct te kunnen doen;
Hoe herstel je een pitchmark:
https://www.youtube.com/watch?v=hh8FBttsZIo
Hoe leg je een uitgeslagen plag terug:
https://www.youtube.com/watch?v=3DpywdZkkx4
Hoe hark je een bunker correct:
https://www.youtube.com/watch?v=OL_GwCIHEGk
Reservatie tee times
Jullie hebben het ongetwijfeld al gemerkt, samen met de
paasvakantie is ook het goede weer opnieuw in het land. Dit zorgt
uiteraard ook voor de nodige drukte op de golfbaan.
Op de drukste momenten is het dus mogelijk dat, al dan niet met
tussenkomst van het secretariaat, mensen toegevoegd worden bij
single flights. Zo geven we iedereen optimaal de kans om te kunnen
spelen tijdens deze mooie dagen.
Vanaf heden zal het enkel nog mogelijk zijn om af te slaan van op
hole 1. Iedere speler dient zich minstens 10 minuten voordien
persoonlijk aan te melden aan het onthaal.
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