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1. Maandpakket + starters - Bijkomende BAAN Introductie ( 9 holes)

Vanaf dit jaar starten we met een nieuw initiatief t.a.v. 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
om 9h45 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 12h00 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.

2. Start To Golf

Op zondag 15 april wordt in samenwerking met Golf Vlaanderen de Start To Golf dag
georganiseerd.
Inschrijving en info hierover vindt u terug op volgende link:

https://www.starttogolf.be/nl/club/subscribe?club=21

3. Brunch op zondag 22 april

Dit is de eerste brunch van dit seizoen met of zonder deelname aan de wedstrijd
Voor de deelnemers aan de wedstrijd die start vanaf 8h30 op 12 holes qualifying (<36) is er
daarna de brunch voor de spelers en hun partners/genodigden.
De formule veronderstelt wel dat je “all the way” gaat en dus vooraf inschrijft voor de
brunch/lunch…… Partners en vrienden mogen uiteraard ook aanschuiven.
De prijsuitreiking is tijdens de brunch.

Brunch aan €29 p.p. van 11 tot 14h, met o.a.
• glas cava voor de leden
• voorgerecht – gerookte zalm met zijn garnituur, wildpastei met vijgenconfijt,
chorizo, Italiaanse ham met meloen, hesp met groene asperges, saladbar met sauzen
en een assortiment broodjes
• Hoofdgerecht-Stoverij van varkenswangetjes, Vispannetje, stoofpotje van groenten en
mini kroketten of krieltjes
• Desserten- Chocomousse, huisbereide rijstpap, taart, profiteroles, fruitsla, assortiment
kazen
Inschrijven via I-golf, betaling kan gebeuren op het secretariaat of overschrijving op nr
BE 88 2900 2367 0041 met vermelding van brunch+naam tot uiterlijk donderdag 16/4.

4. Regelavond

Stel uw kennis over de golfregels op de proef onder het genot van een drankje en in
aangenaam gezelschap op vrijdagavond, 6 april om 19u30 in de Golflounge!
Bent u een startend golfer, bent u aan opfrissing van de regels toe of wilt u specifiek iets
uitgelegd zien? Kom dan naar deze infoavond!
Al wat je ooit wou weten over....
...Regel 15-3 bijvoorbeeld (spelen van de verkeerde bal).
Onze Hcp- and rules verantwoordelijke en tevens internationale referee Eric Maes geeft via
een rijkelijk geïllustreerde regelgeving/quiz meer inzicht in de eenvoudige en ook soms wel
moeilijke golfregels.
Ideaal voor beginners en spelers met weinig baanervaring, maar ook voor de gevorderden.
Teams worden ter plaatse samengesteld, zodat de ervaring wat verdeeld wordt.
Geen excuus om niet te komen, vooral als je soms nog twijfelt bij sommige situaties.
Het SC biedt graag een drankje aan en er valt zeker iets te winnen.
Nu direct inschrijven via i-golf!

5. Vernieuwde en meer uitdagende putting green

Vanaf vrijdag 6 april wordt de vernieuwde green in gebruik genomen waar nu 12 holes
kunnen gespeeld worden en iets meer uitdagender.

6. 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:
http://www.golfschool-gent.be/node/130 en
http://www.golfschoolgent.be/sites/default/files/images/pdfs/matchplaydames.pdf
http://www.golfschoolgent.be/sites/default/files/images/pdfs/matchplayheren.pdf

7. 9th Ghent Academic Open Golf Tournament
U wordt van harte uitgenodigd op onze 9th Ghent Academic Open Golf Tournament op 27 en
28 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
categorie
categorie
categorie
categorie

1
2
3
1
2

:
:
:
:
:

hcp
hcp
hcp
hcp
hcp

van
van
van
van
van

0 tot 26.4
26.5 tot 36.0
37.0 tot 45.0
0 tot 36.0
37.0 tot 45.0

Nearest to the pin :
Bruto score :
Putting contest (starters):
Hole in one :
Lottrekking tijdens receptie :

EERSTE PASSAGE : Nearest HH (hole 6) & DD (hole 7)
men’s en ladies
algemene winnaar
(hole 9)
greenfee’s

8. Aandachtspunten “practice” & wedstrijden

Bij het begin van het seizoen wordt ieder jaar nog eens speciale aandacht besteed aan het
reglement van inwendige orde (RIO) http://www.golfschool-gent.be/reglement-van-inwendige-orde
waarvan we er hier enkele voorname 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
- 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

9. Initiatie (kennismaking) zondag 6 mei
Proef van de golfsport via een initiatie en ontdek of golf “uw ding” is……..
Tijdens deze anderhalf uur durende initiatie wordt een woordje uitleg
gegeven over de golfsport en leert men 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.
Let op: van 10u00-12u00 zijn de putting green en chipping green tijdelijk niet beschikbaar
voor de leden.

10.

Activiteitenkalender 2018
De activiteitenkalender is volledig beschikbaar op de website te bekijken via de link
http://www.golfschoolgent.be/activiteitenkalender/totaal.htm

11.

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.

12.

Dresscode Golfschool Gent

13.
Praktische schikkingen terreinreservatie
Van begin november tot half maart 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

