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Golfdriedaagse Engeland

Keeping it green

Van 3 tot 5 juni gingen 35 enthousiaste leden op een
spetterende golfdriedaagse te Colchester en Etchinghill,
Engeland. Het resultaat: drie prachtige dagen gezegend met
mooi weer en leuke golfterreinen!

Iedereen heeft het wel gemerkt… we hebben uitzonderlijk warm
weer gehad met weinig of geen neerslag. Dit heeft natuurlijk
invloed op de Fairway, maar gelukkig zorgt onze greenkeeping
ervoor dat het terrein er zo optimaal mogelijk bij blijft liggen!
Veiling tvv William Arnone
Zondag 25 juni vond de veiling plaats ten voordele van onze junior
William. Verschillende schitterende golfitems passeerden de revue,
onder andere 2 golf GPS’en, een driver, 3 gesigneerde ballen van
Nicolas Colsaerts en nog veel meer gingen voor mooie bedragen
onder de hamer.
We hadden graag alle sponsors van deze geweldige items willen
bedanken en natuurlijk ook iedereen die mee heeft geboden. Jullie
hebben ervoor gezorgd dat de veiling een groot succes was; we
haalden maar liefst €850 op voor William!
Wedstrijden in juli en augustus

Voor wie het jammer genoeg heeft gemist of al popelt om
nogmaals te vertrekken, geen paniek; de voorbereidingen voor
de 2018 editie zijn al volop aan de gang.
Deze maal proberen we drie aparte, kwalitatieve terreinen rond
Dover te krijgen zodat we voor nog meer adembenemende
golfmomenten kunnen zorgen.

Tijdens de zomervakantie worden volop gesponsorde wedstrijden
georganiseerd. Tussen 15 juli en 15 augustus worden maar liefst 3
gesponsorde wedstrijden georganiseerd. Inschrijven is dus de
boodschap!
Rabbits
Op woensdagen en zaterdagen worden regelmatig de Rabbits
competities georganiseerd, speciaal voor onze nieuwe leden.
Indien de wedstrijden niet volzet zijn, dan kunnen ook leden met een
betere handicap meedoen. We willen jullie echter vragen om te
wachten met inschrijven tot kort voor de wedstrijd, zodat onze
Rabbits optimaal de kans hebben om deel te nemen.

KALENDER juli 2017
Zondag 2 juli
Children´s Hope Cup Vancoppenolle Brillen
+ diner koud zomerbuffet
Dinsdag 4 juli
Louis Widmer Cup
Woensdag 5 juli en 19 juli
Midweektornooi
Donderdag 6 juli, 13 juli, 20 juli en 27 juli
Summer Tour
Vrijdag 7 juli
Summer bar
Zaterdag 8 juli en woensdag 12 juli
Rabbits
Zondag 9 juli
Cheers cup + diner mosselen friet
Dinsdag 11 juli, 18 juli en 25 juli
Ladies en Seniors
Vrijdag 14 juli en 28 juli
Twilight
Zaterdag 15 juli
WT 7 – Saint Omer/ Rabbits
Zondag 16 juli
Aperitieftornooi
Vrijdag 21 juli
Belgian Coast Cup by Golf.be – Summer Bar
Zondag 23 juli
Nele Cup
Maandag 24 juli
WTW 3 – Sept Fontaines
Zondag 30 juli
WT 8 – Mérignies/Rabbits

