Beste golfer,
Zelfs in het laagseizoen zitten het Wellington team en de
sportcommissie niet stil. Er is dus heel wat nieuws onder de zon.
Het wintert !
Met spijt zag onze hoofdgreenkeeper Fabien zich in de voorbije
weken genoodzaakt het terrein herhaaldelijk te sluiten, ten gevolge
van vorst en/of sneeuw. We durven rekenen op jullie begrip, en
vooral op jullie medewerking om de beslissingen van Fabien te
respecteren.
Infosessie New Golf Rules
Sinds 1 januari 2019 zijn de nieuwe golfregels in voege gegaan. Een
tweede infosessie gaat door op zaterdag 23 februari van 9:00u –
11:30u. Inschrijven kan via Igolf-activiteiten.
Start to Golf voor 50-plussers
Vanaf april gaat een bijkomende Start to Golf cursus van start,
speciaal gericht op 50-plussers. De lessen gaan steeds door op
dinsdagnamiddag, van 14:30u – 16:00u.
We hopen dat o.a. onze senioren en ladies hun familie en vrienden
warm kunnen maken om op dinsdag te komen proeven van de
golfsport.
Alle data en bijkomende info vindt u op onze website. Inschrijven
kan via het secretariaat.
Nieuwe afslagplaatsen
Met ingang van 1 maart a.s. wijzigt de afslagplaats voor spelers met
een handicap < 18,5 in alle 9 holes wedstrijden : heren slaan af van
wit, dames slaan af van blauw.

Aanpassing reglement Wellington Trophy en
Eskimo Cup 2019-2020
Vanaf de leeftijd van 60 jaar mag een speler zonder doktersattest
een buggy gebruiken voor de wedstrijden van de Wellington
Trophy en de Eskimo Cup. Wie jonger is dan 60, kan de buggy
enkel gebruiken mits het voorleggen van een door de golffederatie
goedgekeurd doktersattest.
Juniorwerking Heb je of ken je jongeren (- 18 jr) die je wilt laten
kennis maken met de golfsport, nodig hen gerust uit om aan een
juniortraining deel te nemen. Juniors zonder golfervaring zijn
hartelijk welkom om woensdagnamiddag, van 14:00u-15:30u.
Meer info aan het onthaal of bij onze pro Tim Jacob.
Van Lanschot Trofee
Wellington Golf organiseert 3 kwalificatiewedstrijden voor de Van
Lanschot Trofee, waarbij de winnaar in elke categorie mag
deelnemen aan de zonale halve finale.
Seniors : dinsdag 7 mei – teetimes van 09:00u – 10:50u
Ladies : dinsdag 14 mei – teetimes van 09:00u – 10:50u
Men : vrijdag 17 mei – teetimes van 14:30u – 16:20u
Maandmenu februari :
Voorgerecht : Tartaar van gerookte zalm of rundscarpaccio met
garnituur
Hoofdgerecht : Filet van Iberico varken met gratin dauphinois of
vissuggestie
Dessert : Dame Blanche of suggestie
Twee gangen (voor-en hoofdgerecht) à € 28.
Drie gangen à € 34. Reservaties via 059/32 64 36.
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