Beste Golfer,
In de voorbije 2 weken hebben we met volle teugen kunnen
genieten van zonnig en warm lenteweer, en dit in februari ! Het
was een drukte van jewelste bij Wellington Golf, zowel op het
terrein als in de brasserie.
Meerdere spelers per flight Mogen we aandringen dat er spontaan
meer samengespeeld wordt. Te veel afslagtijden worden
ingenomen door leden die alleen spelen. Vanaf 1 april zal het niet
langer mogelijk zijn om alleen te spelen tussen 10u & 12u, en
tussen 14u & 16u. Ook de Igolf app biedt de mogelijkheid om aan
te sluiten bij een starttijd die al gereserveerd is. Hou er bovendien
rekening mee dat er altijd greenfeespelers aan jouw flight kunnen
toegevoegd worden.
Aanmelden voor de start is verplicht voor alle spelers !
New Golf Rules Wie zijn/haar kennis van de nieuwe golfregels wil
testen kan hiervoor terecht op de website www.golfbelgium.be /
golfen / test uw kennis. De vragen zijn aangepast aan de nieuwe
regels 2019.
Start to Golf ook op dinsdag In de maanden april-mei-juni worden
er S2G groepslessen georganiseerd op dinsdagnamiddag van
14:30u – 16u. Alle data en voorwaarden staan op onze website
vermeld. We organiseren deze extra S2G reeksen bewust op
dinsdag, zodat onze trouwe senioren hun verwanten en vrienden
kunnen motiveren en uitnodigen om kennis te maken met hun
favoriete sport. Maar iedereen blijft uiteraard meer dan welkom.
Matchplay 2019 Ook dit jaar organiseert Wellington Golf opnieuw
een matchplaycompetitie. Je kan je vanaf 1 maart hiervoor
inschrijven via I-golf indien je HCP 35,9 of lager is. Op 15 april
worden de poules samengesteld en ken je je drie tegenstanders
van de poulefase. De 3 wedstrijden worden gespeeld voor 30 juni ;

vanaf 1 juli start de volgende fase. Meer info vind je in het
wedstrijdreglement dat ad valvas in het clubhuis uithangt.
Theorieles op zondag 17 maart van 08:30u – 12:30u. Een must
voor wie snel de baanpermissie of het GVB wenst te behalen.
Start to Golfdag De jaarlijkse Start to Golfdag, een initiatief van
Golf Vlaanderen, gaat dit jaar door op paasmaandag 22 april.
Iedereen kan gedurende 1 uur gratis proeven van de golfsport.
Maak familie en vrienden warm om van deze gelegenheid gebruik
te maken en naar Wellington Golf te komen. Registreren kan via
www.starttogolf.be.
Naar traditie organiseren we parallel een golfer/non golfer tornooi.
Neem aspirant golfers mee op het terrein, en laat hen kennis
maken met het echte werk. Leden betalen zoals steeds hun
greenfee, non golfers krijgen deze ervaring gratis aangeboden, en
de club zorgt voor een mooie prijzentafel.
GVB behalen – nieuwe procedure (reminder) Het sportcomité
heeft beslist dat nieuwe leden, om hun GVB te behalen, op
theoretisch vlak volgende stappen moeten nemen:
1. Er wordt ten stelligste aanbevolen het regelboekje (nieuwe
versie 2019) door te nemen alvorens naar de theorieles te komen.
2. De verplichte theorieles volgen (4u).
3. Drie weken na de verplichte theorieles en na een aantal keer op
de baan gespeeld te hebben een verplichte praktische regelsessie
op het parcours volgen.
Eerste Wellington Party Op vrijdag 29 maart om 20u gooien we de
beentjes los tijdens de eerste Wellington Party. DJ Leon, die garant
stond voor de ambiance tijdens de Warmste Golfdag, zorgt voor
een vleugje nostalgie, met toppers uit de jaren 70, 80 en 90…. Wil
je er bij zijn, dan is snel inschrijven de boodschap, want het aantal
plaatsen is beperkt.

KALENDERMAART
september
2017
KALENDER
2019
Dinsdag 1, 8, 22 en 29 augustus
Eskimo
Cup
Ladies & Seniors
Zaterdag
9
Woensdag 2, 16maart
en 30 augustus
Midweektornooi
Donderdag
3, 10, 17, 24 en 31 augustus
Aperitieftornooi
Summer
Tour
Zondag
10 maart
Vrijdag 4 en 18 augustus
Summer Bar
Happy
Monday
Zondag
6 augustus
Inesis
Cup By4Decatlon
Maandag
maart + BBQ
Vrijdag 11 en 25 augustus
Twilight
Ladies
& Seniors
Zaterdag 12 augustus
Dinsdag
5, 12,
199 en
26 maart
Rabbits
+ WT
Waregem
Golf
Zondag 13 augustus
Aperitieftornooi
Winter
Tour
Dinsdag
15
Donderdag 14 enaugustus
28 maart
Aandacht voor Autisme cup
Zaterdag 19 augustus
Rabbits
Rabbits
Zondag320maart
augustus
Zondag
Ostend17
Open
+ diner
Zondag
maart
Dinsdag 22 tem donderdag 24 augustus
Woensdag
20 maart
Junior Jeugdstage
Zondag 27 augustus
Season’s
Rabbits
+ WTOpening
10 – Mont Garni

TERRACOTTA CUP

Theorieles
op De
zondag
3 september
by Erik
Kock

Zaterdag 23 maart
Wellington Trophy Enghien
Zaterdag 30 maart

