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2021, here we come. Laat me vooreerst iedereen, in naam van het Golf Park Tervuren bestuur, een 

sprankelend 2021 wensen. Een jaar voor golfvreugde en een goede gezondheid. Dat we in dit nieuwe 

jaar veel plezier mogen beleven, dichtbij mekaar. 

In deze nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van de evolutie van de werken en stellen 

we als laatste onze clubmanager, Jan Van Malder, voor. 

Omdat jullie lid geworden zijn van een nieuwe club, Golf Park Tervuren, moeten jullie dus een nieuw 

paswoord aanmaken in i-golf. Ga de eerste keer in i-golf en klik op “paswoord vergeten”. Je krijgt dan 

een email waarmee je een nieuw paswoord kan aanmaken. 

 

GPT - Under Construction 

Eind 2020 kregen we, na een overdracht met de gemeente Tervuren, de sleutels in handen. We zijn 

er zo snel mogelijk ingevlogen, onder het toezien en keihard meewerkend oog van Philippe, onze 

verantwoordelijke infrastructuur. 

Momenteel zijn alle lockers afgebroken in de eerste barak en worden ze terug opgebouwd in de 

achterste barak. We liepen wel tegen wat onvoorziene omstandigheden aan, waardoor we nog 

enkele dagen zullen nodig hebben om alles terug op te bouwen. We willen het goed doen en gaan 

graag grondig te werk.  

 

Het secretariaat wordt opgebouwd in de voorste barak. Ook daar moeten we eerste de 

vloerbekleding vervangen. 

 



In het clubhuis zelf en in de eerste barak, waar de virtuele golf komt, wordt alles in gereedheid 

gebracht voor de aannemer die er deze eerste week van dit nieuwe jaar aan de geplande werken 

start. 

We houden jullie verder op de hoogte. Hoe het clubhuis er uit zal zien houden we graag als een 

verrassing, tot het af is. Jullie nieuwsgierigheid zal op de proef gesteld worden      . 

 

          

Voortaan zal je ook in alle veiligheid kunnen afslaan op tee 1. Daar werd een net geplaatst die ervoor 

zal zorgen dat je niet langer zal moeten wachten op auto’s, fietsers, wandelaars en slenteraars die 

voorbij passeren.  

 

 

Heren IV staan klaar om de wereld te veroveren. 

Toen we tijdens de zomer de plannen voor onze club uit de doeken deden, kregen we onmiddellijk 

de vraag of we ook zouden deelnemen aan de interclubs. Dat was zeker de bedoeling maar we 

hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat dit in ons opstartjaar zou lukken. We hebben dat ook zo 

aangegeven aan enkele leden en zij hebben zelf het initiatief genomen. En nu staan we natuurlijk als 

1 man achter de eerste Interclub ploeg van GPT.  

Go Go Go Heren IV!!!  Go Go Go Filip, Marc, Kris, Nick, Didier, Lancelot, Martijn en Peter. 

 

 

Toestand van de baan 

Op de homepagina van onze website staat steeds de toestand van de baan. Gelieve dit steeds te 

consulteren voor je komt spelen, zeker in deze natte winterperiode. 



We proberen hier steeds een goed evenwicht te vinden tussen veel spelen en de baan respecteren. 

We willen alle leden graag zoveel mogelijk laten spelen en tegelijk ook geen blijvende schade aan ons 

terrein oplopen. We hopen dat jullie daar begrip voor kunnen opbrengen. 

We bespreken momenteel ook met de greenkeeper hoe we enkele structurele maatregelen kunnen 

nemen om de toestand van de baan te verbeteren. 

 

 

Virtuele voorstelling Jan 

We zijn, als laatste, aanbeland bij Jan Van Malder. Jan wordt de nieuwe clubmanager en zal alles in 

goede banen leiden op de club. Jan is de man die steeds op de club aanwezig zal zijn en waarbij je 

terecht kan met al je vragen en bezorgdheden. 

Leer Jan kennen via deze link. 


