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Nieuwjaarsreceptie
De jaarlijkse receptie kende terug grote belangstelling met een opkomst van om
en nabij de 170 leden en genodigden.

De sfeerbeelden kunt u bekijken via de link :
http://www.golfschool-gent.be/node/202

Onder het genot van een hapje en een drankje werden de verwezenlijkingen van
2018 en de vooruitzichten van 2019 toegelicht met o.a. d huldiging van de
laureaten van 2018 :

Man of the year : Stefan Vyverman
Lady of the year : Ann De Witte
Senior of the year: Norbert Gevaert
Match play champion Ladies : Lieve De Jongh
Clubkampioen Ladies : Lieve De Jongh
Matchplay champion Men : Thomas De Rycke

Clubkampioen Men : Thomas De Rycke
Senior kampioen heren : Luc De Graeve
Senior kampioen dames : Sabine Dieirickx
Junior(s) of the Year : Merlijn Troch & Lina Vercruysse

Verder werden de vooruitzichten voor 2019 voorgesteld, waarbij de voornaamste
uitdaging voor de komende jaren blijft :
“een kwalitatieve Practice & Golfcourse ter beschikking stellen voor onze
leden en toekomstige golfers”.
Eveneens wordt voor 2019 een nieuwe struktuur voor de afslagmatten op de
“driving range” voorzien en nog extra “targets” voor de driving range.

Wintertoestand – beschikbaarheid faciliteiten
Voor wat de beschikbaarheid van onze faciliteiten betreft, gelieve steeds onze
website met “course conditions” te raadplegen.
Enkel in uitzonderlijke en extreme winterse toestanden kan het gebeuren dat de
Golfschool volledig gesloten is. Daarvan wordt u per mail verwittigd.
De driving range blijft in principe steeds geopend.
Omwille van extreme regentoestanden, sneeuw of vriestoestanden kan het zijn dat
de ballen niet machinaal kunnen opgereden worden. In dat geval zullen de ballen
manueel dienen geraapt te worden in gezamenlijk overleg met de andere
aanwezigen.
Wat de lessen betreft : deze kunnen steeds normaal doorgaan......ballen zijn
beschikbaar.
Zoals reeds onlangs gemeld wordt u tijdens de winterperiode nog meer dan
anders verwacht de "course condities" van onze website dagelijks te consulteren.
Naast deze nuttige informatie wensen we er u nogmaals aan te herinneren
dat vooral tijdens deze periode er bijzondere aandacht dient besteed te
worden aan het consequent herstellen van de "pitchmarks" op onze
natuurgreens (de chipping green en vooral hole 5 van ons 9 holes parcours).
We zullen daar nauwlettend op toezien en bij niet herstelling zullen de gepaste
maatregelen getroffen worden t.a.v. de leden die dit niet respecteren.
En vergeet ook niet te allen tijde de bunkers te harken ! (etiquette)

Activiteitenkalender 2019
De activiteitenkalender is volledig beschikbaar op de website te bekijken via
onderstaande link
hier klikken aub

Matchplay outdoor
Deze outdoor competitie wordt terug ingericht op onze 9 holes Academic Golf
Course en zal gespeeld worden over 2 x 9 holes zonder strokes.
Iedereen tot aan hcp 45 kan hier aan deelnemen, inschrijven via I-Golf ten laatste
8/03/2018; de loting vindt plaats tijdens de swing off; de speeldata volgen later.
Voor het reglement klik op onderstaande link:
hier klikken aub
Matchplay indoor.
Deze competitie is volop aan de gang en binnenkort start reeds de 1/4 finale.
Prijsuitreiking eveneens tijdens de swing off op vrijdag 8 maart
10th Ghent Academic Open Golf Tournament 6 wedstrijden – 25 en 26 mei
Het belangrijkste tornooi van het jaar op de Golfschool met zijn uitgebreide
prijzentafel wordt terug georganiseerd over 2 dagen…..meedoen met vrienden en
genodigden
is de boodschap.

Ledenrekening
De eventuele herinneringen voor de ledenrekeningen werden onlangs verstuurd
met als uiterste betalingsdatum 16/2/2019.

We verzoeken alle leden vanaf 18 februari hun golfbadge aan te bieden aan
het secretariaat voor een nieuwe sticker van 2018. Tevens ontvangt u dan van
ons het nieuwe clubblad.

Wij willen u eraan herinneren dat voor de volwassenen met “full membership in
2018” waarvoor we de betalingen ten laatste ontvangen op 15/12/2018 er een
korting is voorzien in de vorm van een doos kwaliteitsballen (Callaway,
Pinnacle, Titleist, Bridgestone) ....of...een gratis Indoor sessie van 1 uur met
een extra gelogoteerde Golfschool gadget, af te halen in onze shop vanaf 18
februari.

Jaarlijkse herziening van de handicaps (Annual Handicap Review).
Zoals voorgeschreven door de Koninklijke Belgische Golf Federatie heeft de
Golfschool Gent de jaarlijkse handicap herzieningsprocedure (AHR) uitgevoerd,
voor spelers met een handicap
van 36 en lager.
De AHR is onderdeel van het EGA (European Golf Association) Handicapping
System dat in België van kracht is.

Deze procedure analyseert alle gespeelde individuele wedstrijden in i-Golf van het
voorbije seizoen en op basis daarvan wordt de handicap van de speler al dan niet
bijgestuurd.

Het toegepaste algoritme houdt niet alleen rekening met alle individuele resultaten
maar ook met de spreiding van de resultaten ten opzichte van de handicap.

Het resultaat van deze procedure kan je terug vinden in je individuele handicap
historiek op i-Golf.

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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