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====================
1. DE KALENDER VOOR 2017

Wij hebben het genoegen u een kalender voor te stellen waarin verschillende nieuwe 
standingvolle clubs zijn opgenomen.
Noteer al in uw agenda welke evenementen uw interesse opwekken en wij hopen u op
ten minste één en hopelijk vele ontmoetingen te mogen begroeten.

31/3/17               Royal Ostend Golf Club
24/4/17               Royal Zoute Golf Club
23/5/17               Golf Château de la Tournette
27/6/17               Royal Golf Club de Sart Tilman
14/7/17               Duisburg Military Golf Club (op uitnodiging)
26/7/17               Royal Waterloo Golf Club
10-12/8/17         Golf de Belle dune
18/8/17               Kampioenschap (Golf Château de la Tournette)
28/9/17               Ternesse Golf Country Club
13/10/17             Damme Golf & Country Club

 
OAS , de ontmoeting met de Oranje All Stars wordt vermoedelijk gespeeld tussen 2 en
14 juni
Het team dat enkel uit mannelijke golfers bestaat, wordt samengesteld door Herman 
Moens
We wachten op bevestiging van de datum op OAS

De «  musts » 

het kampioenschap van onze club (18/8)
de uitstap naar Frankrijk



De uitnodigingen

Een van onze doelstellingen is het werven van nieuwe leden.
Indien u personen kent die op hoog niveau gesport hebben, kan u ze uitnodigen voor 
één van onze ontmoetingen en ons programma bezorgen. Ze zijn welkom.

2. AANPASSEN GEGEVENS

Indien er zaken gewijzigd zijn in uw persoonlijke gegevens :adres, mailadres, 
telefoonnummer… gelieve dit aan te passen op de website

3. BIG T AFTER FIVE

Dit initiatief zal niet hernieuwd worden.  
Het is gebleken dat de organisatie van de flights en de maaltijd achteraf teveel 
problemen meebrachten voor de clubs waar gespeeld werd.  Ook voor onze leden was 
het niet gemakkelijk om af te spreken en een uurrooster samen te stellen. 

4. DE UITSTAP VAN DE BIG T

Het weekend in Saint Omer en Duinkerke in augustus 2016 was een groot succes.
Daarom werd er ter plaatse al afgesproken om voor 2017 een uitstap naar Belle Dune 
te organiseren.  Yves Neuhuys heeft alles reeds op punt gesteld.
Wij nemen deel aan de wedstrijd “La semaine de Belle Dune”

Donderdag 10/8 aankomst in het hotel Cap Hornu, ’s avonds diner
Vrijdag 11/8 ’s morgens wedstrijd Single Stableford   ’s avonds diner
Zaterdag 12/8  in de namiddag wedstrijd Scramble met 2
Alle informatie staat in de uitnodigingen



            

5. NIEUW -  REGELMATIGHEIDSPRIJS

           
Wij stellen voor om diegenen die regelmatig deelnemen aan onze wedstrijden te 
belonen.
De prijzen worden uitgereikt in Damme bij het afsluiten van het seizoen. 
Er wordt rekening gehouden met het aantal gespeelde wedstrijden en de resultaten.

 6. SOME GOOD QUOTES

“It's good sportsmanship not to pick up lost balls while they are still rolling”
(Mark Twain)

“The uglier a man's legs are, the better he plays golf. It's almost a law”
(H.G.Wells)

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2017 VOOR AL ONZE LEDEN EN VEEL SUCCES 
BIJ HET GOLFEN 


