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Maandpakket + starters - Bijkomende BAAN Introductie ( 9 holes)
Deze sessie is speciaal voor onze startende golfers (met o.a. een
maandpakket) teneinde hen te laten genieten van een allereerste ervaring met
het spelen van enkele holes op onze 9 holes baan....
Ook diegenen die pas lid zijn geworden en nog geen baanervaring of
baanbegeleiding hebben gehad zijn uiteraard eveneens ook van harte welkom.
De deelname aan deze bijkomende introductie, waarbij kan ingeschreven worden
via I-golf, is gratis.
Na uw technische opleiding met de pro is het aangewezen dat u ook eens
kennismaakt met het spelen van de 9 holes.
Daarom nodigen we u dan ook graag uit op deze extra introductie waarbij we u
verwachten op vrijdag 19 april om 18h00 in de Golflounge.
Na een korte introductie door het sportcomité zult u o.a; kennismaken met onze
indoor en andere oefenfaciliteiten.
Daarna spelen we samen met een begeleider enkele holes, waarna we rond
20h00 terug samenkomen voor een drankje in onze lounge en waar we nog wat
kunnen napraten over de totnogtoe golfervaringen.

Dus vlug inschrijven via i-golf is de boodschap.

Start To Golf Paasmaandag 22 april
Op maandag 22 april wordt in samenwerking met Golf Vlaanderen de Start To
Golf dag georganiseerd.
Inschrijving en info hierover vindt u terug op volgende link:

Ter info: Op Paaszondag en Paasmaandag zullen alle faciliteiten van de
Golfschool normaal open zijn van 9h00 tot 18h00

Matchplay
Deze competitie wordt gehouden op onze Nine Holes Academic Golfcourse en
wordt gespeeld over 2 x 9 holes zonder strokes.
Tot HCP 45 kon iedereen aan deze competitie deelnemen. De trekking heeft
reeds plaats gevonden tijdens de Swing off. Voor het reglement en voor de
wedstrijdtabel klik op volgende links:
reglement

kalender dames

kalender heren

Jeugdstage op 18 en 19 april
Dit is een 2-daagse stage met een intensieve training die door een pro wordt
gegeven. De kostprijs bedraagt 145 euro inclusief warme maaltijd, 4-uurtje en
drankje.
Theorie, baanbegeleiding, afname baanpermissie en GVB zijn mogelijk te behalen
tijdens de stage.
Golfclubs kunnen worden gebruikt van de golfschool.
Programma:
09u45: ontvangst
10u00: 1ste deel stage
12u00: Middagmaal
12u45: 2de deel stage
14u50: Drankje en gebakje
15:10: 3de deel stage
17u00: Einde
Tijdens de paasvakantie zal de stage doorgaan op 18 en 19 april 2019.
Inschrijven via I-Golf.

B-Active Travel Trophy zaterdag 27 april
Dit nieuw golfevent, met mogelijke starttijden vanaf 10:00 of 14:00, wordt u
aangeboden door onze sponsor B-Active Travel.
Prachtige prijzen worden voorzien voor winnaars in Brut en Net klassement.
Na 7de hole ontvangt B Active Travel u in onze chalet met een drankje en praatje.
Ten voordele van vzw ´Een Hart voor ALS´ kan u, mits een kleine bijdrage van
5€,deelnemen aan een speciale 'Nearest to Pin' competitie op de
natuurgreen(hole 5). Prachtige prijs geschonken door onze sponsor.
Receptie en Prijsuitreiking om 18:00 u.

Inschrijven vi I-golf

10th Ghent Academic Open Golf Tournament
U wordt van harte uitgenodigd op onze 10th Ghent Academic Open Golf
Tournament op 25 en 26 mei aanstaande.

Op het programma staan een 4-tal mooie wedstrijden, een teegift, schitterende
prijzen en natuurlijk veel gezelligheid en ambiance.
Doe mee aan 1 van deze wedstrijden. (ook vrienden golfers kunnen gratis
inschrijven)
Alle wedstrijden (1x12 holes) worden gespeeld volgens de “stableford” formule –
met een minimum hcp. 45.
Afslag op zat (9h30 - 13h30) – zon (9h30 –13h30)
Putting Contest op de “putting” voor starters op zondag om 16h00
Het tornooi wordt op zondag om 18h00 afgesloten met een prijsuitreiking en
receptie voor de deelnemende spelers en hun partner
Hiervoor eveneens inschrijven via i-golf (stadskledij en voor de heren das of jas
verplicht)
Prijzentafel :
Men’s netto :

Ladies netto :

categorie 1 :

hcp van 0

tot 26.4

categorie 2 :

hcp van 26.5 tot 36.0

categorie 3 :

hcp van 37.0 tot 45.0

categorie 1 :
categorie 2 :

hcp van 0

tot 36.0

hcp van 37.0 tot 45.0

Nearest to the pin : EERSTE PASSAGE : Nearest HH (hole 6) & DD (hole 7)
Bruto score :

men’s en ladies

Putting contest (starters):

algemene winnaar

Hole in one :

(hole 9)

Lottrekking tijdens receptie :

greenfee’s

Parking Golfschool Gent
De openbare parking laat u toe om veilig en correct te parkeren. Het is niet
toegestaan om uw wagen te parkeren tussen de voorziene parking en de
slagboom.

Praktische schikkingen terreinreservatie
Van begin november tot eind februari zijn er enkel aangepaste trolleys
(winterbanden) op ons 9 Holes Parcours toegelaten. Voor de maanden nadien
kunt u de dagelijkse situatie van het terrein raadplegen op onze website onder
“course conditions” www.golfschoolgent.be

Ter herinnering melden wij u dat onze faciliteiten, inclusief de 9 Holes ook
opengesteld zijn op maandag NAMIDDAG van 13h00 tot 17h30.
Reservaties :
De 9 Holes Course kan slechts bespeeld worden vanaf het niveau
“baanpermissie” na reservatie in I-Golf.

Men dient zich steeds aan te melden op het secretariaat waarbij men een
persoonlijke
scorekaart ontvangt.

De scorekaart dient als bewijs van reservatie

Wanneer echter het secretariaat gesloten is :
indien men op voorhand heeft gereserveerd kan de scorekaart afgehaald worden
in de Golf Lounge
in het andere geval dient men zich in elk geval te melden in de Golflounge waarbij
men een scorekaart ontvangt
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