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1. Initiatie (kennismaking ) 30 juli
Laat uw vrienden en kennissen proeven van de golfsport via een initiatie en
ontdek of golf “hun ding” is!
Tijdens deze anderhalf uur durende initiatie wordt hun een woordje uitleg
gegeven over de golfsport en leren ze de eerste kneepjes van het vak.
Materiaal is uiteraard gratis.
Maak uw familie, vrienden, kennissen en collega’s enthousiast over de golfsport en nodig ze uit
op deze dag! Er zijn nog plaatsen vrij.
Inschrijving via I-Golf (met vermelding van emailadres) of secretariaat 09/216 28 48.
Inschrijven kan ook via de link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8hAaK0SEnjqvV7vMOfJdp7xmG5iE4vfJemYJBPzKdmH2nxw/viewform?embedded=true

Let op: van 10u00-12u00 zijn de putting green en chipping green tijdelijk niet beschikbaar
voor de leden.
2. Clubkampioenschap
Zaterdag 27 mei jl. vond het clubkampioenschap plaats te Oudenaarde, gespeeld over 2 x 18
holes, in stroke-play formule.
Hierbij feliciteren we de kampioenen:
Dames: Lieve De Jongh
Heren: Louis Luyten
3. Aandachtspunten practice & wedstrijden
Ieder jaar wordt nog eens speciale aandacht besteed aan het reglement van inwendige orde
(RIO) http://www.golfschool-gent.be/reglement-van-inwendige-orde
waarvan we hier enkele voorname punten vermelden :
Gebruik van onze Practice :
- Het is niet toegelaten bewust over de netten te slaan…indien dit toch zou
gebeuren…NIET VERGETEN “FORE” te roepen.
Bij een paar van onze leden wordt dit punt “met voeten getreden”.
Het bestuur zal er nauw op toezien en de nodige sancties treffen. Alle leden
die dit opmerken worden verzocht dit onmiddellijk te melden aan het
secretariaat of leden van het sportcomité

- Drivers enkel toegelaten op de driving range vanaf de overdekte afslagplaatsen
- Gras afslagplaats achteraan de driving range :
• enkel te gebruiken vanaf HCP 32 en lager
- Putting area :
only putting….no chipping…..no pitching…….no range balls
- Chipping area : only chipping….no putting…..no pitching……..no range balls
- Approach (pitching) en bunker area :
no range balls
- 9 holes parcours :
no range balls
Afwezigheid op wedstrijden :
Elke afzegging die gebeurt nadat de startlijst werd opgemaakt wordt beschouwd als
laattijdig. Hierop zijn volgende regels van toepassing:
• laattijdig verwittigen op dag zelf of ervoor :
forfait
• niet opdagen zonder verwittigen :
no show
Deze indicaties zullen in I-golf worden bijgehouden en hebben de volgende sancties tot
gevolg :
• 2 x no show :
1 maand schorsing voor de wedstrijden
• 5 x forfait :
1 maand schorsing voor de wedstrijden
4. Golfschool Gent – 8th Ghent Open Academic Golftournament 2017
Het tornooi kende een buitengewoon succes met niet minder dan 150 deelnemers.
Voor de uitslag en de sfeerbeelden verwijzen we naar onze “home page” van onze website
http://www.golfschoolgent.be en http://www.golfschoolgent.be/node/179 voor enkele sfeerbeelden.
5. Theoretisch examen
De komende datum van het theoretisch examen is zondag 6 augustus om 10u30 stipt in de
Golflounge. Inschrijving via I-Golf. Bij volzet gelieve uw naam door te geven als reserve aan het

secretariaat 09/216 28 48.
6. Jeugdwerking/Stages Jeugd
Er zijn nog een aantal plaatsen over voor de jeugdstage van 29 en 30 augustus; telkens van
10u00 tot 17u00. Inschrijven kan via I-Golf of secretariaat 09/216 28 48 volgens principe
“first come, first served”. Voor alle vragen met betrekking tot de jeugd kunt u zich wenden tot
de Junior Captain Jan De Mulder, tel 0476/38 08 18.
Alle info hierover vindt u ook terug op onze website onder de rubriek “Jeugdwerking”:
http://www.golfschoolgent.be/stages

We verwijzen ook graag naar de recente ontwikkelingen, waarbij vanaf de 2de helft 2017van
dit seizoen een project loopt. Dit kunt u raadplegen via de volgende link :
http://www.golfschoolgent.be/node/181

7. VVG Ethias Kids Trofee en AFG Juniors Trophy
Ook voor de jonge spelertjes heeft de VVG een mooi aanbod. De VVG Ethias Kids Trofee is
toegankelijk voor spelertjes onder de 12 jaar ( geboortejaar 2004 t/m 2009 ). Deze spelers
dienen lid te zijn van een club aangesloten bij de VVG én in het bezit te zijn van een
federatiekaart. Om te kunnen deelnemen ben je als spelertje onder 10 jaar in het bezit van
een baanpermissie en als je tussen 10 en 12 jaar bent is een GVB vereist.
Ook de AFG, de Waalse versie van de VVG, heeft een mooi aanbod voor de jeugd en dit zelfs
tot de leeftijd van 18 jaar. Iedereen met een baanpermissie kan hier aan meedoen.
Meer info bij de jeugdcaptain Jan De Mulder & op volgende links :
http://www.golfvlaanderen.be/files/uploads/archive/Kalender%20Kids%202017.pdf

en

http://www.afgolf.be/junior-trophy

8. Golf Trips
Bekijk onze Golfreis aanbiedingen op de website via de volgend link :
http://www.golfschoolgent.be/node/134

9. Activiteitenkalender 2017
De activiteitenkalender is volledig beschikbaar op de website te bekijken via onderstaande link
http://www.golfschoolgent.be/activiteitenkalender/totaal.htm

10.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.
11. Dresscode Golfschool Gent

12.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 18h00.
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

