Beste Golfer,
Nu we elke dag wat extra licht aangeboden krijgen, worden de
komende maanden de periode bij uitstek om ook ’s avonds nog een
balletje te komen slaan, hetzij op de practice, hetzij op de baan.
De onthaalmedewerkers blijven vanaf nu dagelijks tot 19.00u ter
beschikking ; wie later komt, kan steeds terecht in de brasserie
voor het betalen van de greenfee of het ophalen van oefenclubs
(telefonisch reserveren is een must).
Meerdere spelers per flight Door de steeds drukkere bezetting van
onze baan is het niet langer mogelijk om alleen te spelen tussen
10u & 12u, en tussen 14u & 16u. Iedereen die graag een rondje
loopt, kan probleemloos aansluiten bij een teetime die al
gereserveerd werd. Hou er bovendien rekening mee dat er ook
greenfeespelers aan jouw flight kunnen toegevoegd worden.
Start to Golfdag De jaarlijkse Start to Golfdag, die dit jaar
plaatsvond op paasmaandag 22 april, werd een groot succes. We
mochten maar liefst 140 geïnteresseerden verwelkomen voor de
gratis initiaties, en ook de 36 non-golfers genoten van een unieke
kennismaking met terreinervaring, dit alles onder een stralende
zon. Intussen lopen de start to golf sessies van de komende
maanden aardig vol, zo krijgt Wellington Golf binnenkort heel wat
nieuw en jong bloed. Dank aan allen die hebben bijgedragen om er
een onvergetelijke dag van te maken.
Golfshop Je hebt het vast al gemerkt, sinds enkele maanden krijgt
onze golfshop nieuw leven ingeblazen, waarbij we proberen het
aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op jullie noden. Mocht je
suggesties hebben, of bepaalde zaken missen in onze shop, dan
vernemen wij dit graag, zodat we naar een alternatief of oplossing
kunnen zoeken. De golfartikelen die we niet in voorraad hebben,
kunnen we voor jou bestellen en via de club laten leveren.
Hoewel we rekenen op stralend zomerweer, werden recentelijk
een assortiment met kwalitatief hoogstaande regenjassen
aangekocht ; binnenkort komen er nog warmere jasjes bij, zodat
zelfs de koude Noordzeewind geen spelbreker meer kan zijn.

Golftassen zijn er in alle maten en kleuren, en het aanbod aan
golfschoenen is sterk uitgebreid. Ben je op zoek naar een extra
club, of een nieuwe set, aarzel dan niet om beroep te doen op de
expertise van onze pro’s, zij zullen je met plezier en vrijblijvend
begeleiden bij je aankoop. Het is bovendien steeds mogelijk om
clubs uit te testen. Alle info hierover aan het onthaal of bij onze
pro’s.
Interclub 2019 Proficiat aan de 3 teams die op de voorbije Interclub
de kleuren van Wellington Golf hebben verdedigd. Dit zijn de
resultaten :
Dames II
Speelsters : Conny Vermeersch (Captain), Katrien De Cuyper,
Christa De Cuyper, Jacqueline Van Himbeeck, Berlinda Willaert,
Cathrine Rousselle.
27/4 Wellington – Durbuy : 1-4
28/4 Palingbeek - Wellington : 5-0
01/05 Wellington – La Tournette : 2-3
De dames II zakken van Divisie 2 naar Divisie 3.
Heren III
Spelers : Bernard Morel (Captain), Igor Devisscher, Alfred Peeters,
Andy Van Droogenbroeck, Hendrik Wallecan, Eric Adamus en John
Slop.
27/4 Wellington – Florennes : 3-2
28/4 Royal Ostend - Wellington : 4-1
01/05 Wellington – Zwijnaarde : 4-1
De heren III stijgen van Divisie 5 naar Divisie 4.
Heren IV
Spelers : Chris Dubron (Captain), Bart Deketelaere, Ronny
Fouquaert, Dieter Jonckheere, Jean Gevers, Peter Vermeiren, Jo
Serpentier, Christophe Feys, Tom D’hulster, Davy Dedecker
27/4 Wellington – Hulencourt : 2-3
28/4 Wellington - Nuclea : 2-3
01/05 Andenne - Wellington : 0-5
De heren IV blijven in Divisie 5.
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