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1. Halloween wedstrijd op Zaterdag 27/10

Deze wedstrijd staat volledig in het teken van Halloween…(aangepaste kledij gewenst)
Deze wedstrijd loopt over 1 x 12 holes gespeeld met tal van mooie prijzen en is qualifying voor
onze rabbits.
We verwachten een grote deelname…inschrijven via i-golf t.e.m. donderdag

2. Indoor Golfschool Gent

In 2017 lanceerden we onze “indoor golf”, waarbij onze leden werden uitgenodigd ter
kennismaking.
Voor diegenen die er nog geen gebruik van gemaakt hebben en geïnteresseerd zijn voorzien
we op zaterdag 03 november een info sessie, waarop u kunt inschrijven via i-golf.
Onder begeleiding van het Sportcomité introduceren we u in onze indoor.
Dit betekent dat jullie gedurende een uur alle facetten wordt uitgelegd van :
Sportcoach = het spelen van enkele topbanen, inclusief analyse
Swinguru = extra analyse van uw golftechniek
Aansluitend kunt U dit zelf uittesten, waarna u naast een wedstrijdje “nearest to the pin” in de
“indoor lounge” een drankje wordt aangeboden door het Sportcomité.
Onze “Indoor golf” staat volledig ter uwe beschikking en kan op individuele basis of in groep
(max. flight van 4) gereserveerd worden :
- enkel door onze leden vanaf hcp 45 aan 20€/uur tussen 9h30 en 21h30 of
- in samenspraak met de pro ingeval van les aan 68€/uur (incl 1 uur les pro)
De reservatie gebeurt via de i-tee reservatie in i-golf – indoor

3. Matchplay Indoor Competitie 2018/2019 :

Deze competitie start vanaf november en men kan hiervoor inschrijven
via I-golf :
Tijdens het komende winterseizoen 2018-2019 wordt voor de 3de maal reeds de Indoor
Matchplay competitie ingericht. De wedstrijd wordt gespeeld met dubbels ( Heren en Dames ook gemengd) volgens de formule Foursome - Matchplay met handicap verrekening. Alle
teams spelen op 1 wedstrijdtabel. De maximale handicap per speler is 45.0 en de
teamhandicap (som van hcp beide spelers) is tussen 36.0 en 72.0. Duur van de wedstrijd is 2
uur.

Reservatie Indoor via normale procedure. Finale op dag van Swing-Off op vrijdag 8 Maart
2019. Wedstrijd fee/ gebruik indoor is 20€ per team. Inschrijving per team van 2
spelers……alle info hierover in i-golf.
Hou jullie conditie op pijl en geniet van een gezellig en spannende indoor golfwedstrijd… Allen
op post !!!

4. Wintercup competitie (sponsor Galaxy Travel & Golflounge)

U hoeft niet stil te zitten want de gezellige wintercup-wedstrijden gaan van start!
Vanaf november organiseert het Sportcomité terug zo’n 20 winterwedstrijden in Drongen,
mooi verdeeld over weekend en weekdagen.
Data: zie aktiviteitenkalender 2018 en 2019
Spelformule = Single Stableford.
Qualifying voor HCP 37-45 (score op 12 holes x 1.5 afgerond naar beneden)
Prijsuitreiking na iedere wedstrijd voor Net en Brut scores.
Inschrijving via I-Golf.
De algemene prijsuitreiking voor deze wedstrijden zal plaats hebben tijdens de Swing-Off op
vrijdag 8 maart 2019 om 19h00.

5. Winterdeal pro’s Michiel Vyncke & Patrick Van Oye

U wilt toch ook weer goed beslagen ten ijs komen wanneer het nieuwe golfseizoen start ?
De winterperiode is voor de golfers daarom per uitstek geschikt om te trainen aan alle
aspecten van uw golfswing zodat u volledig voorbereid bent om uw GVB te halen of uw
handicap te verlagen.
Michiel & Patrick bieden u bij deze een lessenpakket aan van 6 privélessen + 1 gratis les
waarvan 1 les op de indoor golfswingsimulator Deze dienen opgenomen te worden in de
periode van 1 november 2018 tot 1 maart 2019.
Gelieve bij de boeking van de eerste les “promopakket” te vermelden en de betaling van het
volledige pakket (168,- euro) gebeurt dan bij de eerste les.
Michiel Vyncke : 0474/912512…..Patrick Van Oye : 0475/967982

6. Groepspakketten Michiel Vyncke

Stel zelf uw groep samen om u klaar te stomen voor het nieuwe golfseizoen en geniet van een
voordelig pakket. Lessen gegeven door PGA Golfprofessional Michiel Vyncke> Keuze uit
volgende 2 pakketten :
GROEPSLESSEN algemeen …(Lesinhoud wordt naar uw wensen aangepast!)
per 3 =100p.p..per 4=75p.p..per 5=60p.p..per 6=50p.p
5 uur groepsles door Michiel Vyncke met maximum 6 personen.
Data kunnen vrij gekozen worden volgens beschikbaarheid op weekdagen.
Groepspakket niet geldig tijdens het weekend.
Geen wijziging van aantal deelnemers mogelijk na reservatie van een lessenreeks
SHORTGAME LESSEN (Verbeter uw kortspel voor meer vertrouwen op het terrein!)
Per3 = 125pp..per 4 = 95pp
1. Chip and run..2. Pitching..3. Lobshot..4. Bunkershot..> 5. Putten
+ gratis kortspelgids met persoonlijke feedback
5 uur groepsles met maximum 4 personen.
Data kunnen vrij gekozen worden volgens beschikbaarheid op weekdagen
Groepspakket niet geldig tijdens het weekend
Alle lesgelden dienen voldaan te worden bij aanvang van de eerste les.

7. Kampioenen & belangrijke resultaten 2018
De kampioenen 2018 zijn ondertussen ook reeds gekend.
(deze worden gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie)

dames :
heren :

matchplay
Lieve de Jongh
Thomas de Rycke

seniors

heren
dames

strokeplay (2x 18 holes)
Lieve de Jongh
Thomas de Rycke
Luc de Graeve
Sabine Dierickx

Weer 2 jeugdspelers opgenomen in de “kids” selecties van de VVG
Voor het 3de jaar op rij zijn er 2 jeugdspelertjes opgenomen in de jeugdselecties van Golf
Vlaanderen.
Deze spelers mogen heel het na- en voorjaar trainingen bijwonen met de beste spelertjes van
de jeugdcategorieën van de VVG onder de deskundige leiding van enkele gerenommeerde
trainers.
Arnaud Donck en Julie Claeys zijn de uitverkorenen en wensen hen veel succes toe en proficiat
met deze nominatie.

8. “Course Conditions”..winter

De winter staat terug voor de deur en u wordt tijdens de winterperiode nog meer dan anders
verwacht de "course conditions" van onze website dagelijks te consulteren.
Naast deze nuttige informatie wensen we er 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)
Vanaf november tot februari zijn enkel winterbanden toegelaten op het 9-holes parcours.

9. Activiteitenkalender 2018

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

De kalender 2019 wordt volop voorbereid en zal beschikbaar zijn rond mid december.

10.

Parking Golfschool Gent
De openbare parking laat u toe om veilig en correct te parkeren.
Gelieve steeds het verbodsteken bij het inrijden van de parking te respecteren.
Het is niet toegestaan om uw wagen te parkeren tussen de voorziene parking en de slagboom
van de Golfschool.

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

