Bagtags
Sinds deze maand is het verplicht om een zichtbare bagtag aan de
golftas te bevestigen voor het spelen op het terrein.
All-in leden ontvangen een plastic bagtag die permanent aan de tas
bevestigd moet zijn. Jullie kunnen deze ophalen aan het onthaal.
Greenfeespelers moeten dagelijks een nieuwe bagtag ophalen.
Deze zal gedateerd worden door onze medewerkers.
Status van het terrein
De afgelopen dagen heeft de aanhoudende regen ervoor gezorgd
dat we maatregelen moesten nemen voor het terrein.
Voorlopig blijft de regel “geen trolleys toegelaten” van kracht.
We volgen alles nauwgezet op en nemen gepaste maatregelen
indien nodig.
De meest recente informatie kan steeds geraadpleegd worden via
www.wellingtongolf.be in de rubriek “terreinstatus”.
Aanmelden
We herinneren alle leden eraan dat aanmelden voor aanvang van
hun golfspel verplicht is. Gelieve je voor aanvang dus steeds 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.
Matchplay 2018
Ook dit jaar wordt op onze club een matchplaycompetitie
georganiseerd. Matchplay is een leuke manier van golf spelen en
komt ten goede van het concentratievermogen en strategisch
inzicht. De competitie wordt gesponsord door Chris Dubron.
Het reglement kun je terug vinden via onze website
www.wellingtongolf.be

UK-reis 2018
Net zoals vorig jaar organiseren we de jaarlijkse golfdriedaagse in
de UK. We kozen voor het weekend van 19 tot en met 21 mei.
De uitvalsbasis is een mooi hotel te Dover van waaruit we op
verschillende topterreinen zullen spelen.
De reis gaat door vanaf minstens 30 personen. Voor meer
informatie verwijzen we jullie door naar onze website waar je de
aankondiging kunt terug vinden in de rubriek leden.
Juniorlessen
Om de planning van de juniorlessen te optimaliseren, vragen wij
om vooraf in te schrijven voor de les.
Inschrijven kan tot en met donderdagavond voor de les op zondag.
Indien er minder dan 5 junioren zijn ingeschreven, dan zal de les
worden ingekort tot 30 minuten. Mocht dit het geval zijn, dan
ontvangt de betreffende groep een e-mail met aangepaste
lestijden.
Laattijdige inschrijvingen zullen niet meer aanvaard worden.
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2017
Tour
Dinsdag 1,Winter
8, 22 en
29 augustus
Donderdag
15 februari
Ladies1&enSeniors
Woensdag 2, 16 en 30 augustus
Eskimo Cup Wimereux
Midweektornooi
Zondag 4 februari
Donderdag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus
Summer
Tour
Happy
Monday
Vrijdag
4 en 18
augustus
Maandag
5 februari
Summer Bar
Ladies 6&augustus
Seniors
Zondag
Dinsdag
6, 13,
en 27 februari
Inesis
Cup
By 20
Decatlon
+ BBQ
Vrijdag 11 en 25 augustus
Rabbits
Twilight
Woensdag 7 februari
Zaterdag
12 februari
augustus
Zondag 18
Rabbits + WT 9 Waregem Golf
Zondag
13 augustus
Valentijnstornooi
Aperitieftornooi
Zondag
11 februari
Dinsdag 15 augustus
Rabbits
Aandacht voor
Autisme cup
Zondag 19
14 augustus
januari
Zaterdag
Zaterdag 27 januari
Rabbits
ZondagCup
20 Belle
augustus
Eskimo
Dune
Ostend
Open
+ diner
Zaterdag
24 februari
Dinsdag 22 tem donderdag 24 augustus
Junior
Jeugdstage
Aperitieftornooi
Zondag27
25 augustus
februari
Zondag
Rabbits + WT 10 – Mont Garni
Juniors
4 en 11 februari: les
Theorieles op zondag 3 september
25 februari: tornooi
Theorieles
Zondag 11 februari

