
   

  

Nieuwsbrief - 10 maart 2021 
     

Je regelmatige update over de start van je favoriete golfclub 
     

    

Hallo , 

  

Op 20 februari was het eindelijk zo ver. Onze baan ging voor het eerst open en om 8u20 werd 

het eerste balletje de baan in geslagen. Tijdens het eerste weekend werden er onmiddellijk 

meer dan 170 tee-times geboekt en we kunnen dan ook van een geslaagde start spreken. 

En dat het een geslaagde start was, hebben we te danken aan iedereen die geholpen heeft in 

de voorbereiding maar natuurlijk ook aan jullie, onze leden. Hier zijn enkele leuke cijfers: 

• 400: dat is het aantal leden wat we vandaag reeds hebben. 

• 51%: Ongeveer de helft van onze leden was vorig jaar al lid in 

Duisburg. Dat wil dus ook zeggen dat bijna 200 nieuwe leden de weg 

naar onze club hebben gevonden. 

• 90: naast de 400 leden hebben maar liefst 90 mensen zich 

ingeschreven voor een starterspakket. 

• 83 jaar: dit is niet de leeftijd van het oudste lid, maar het 

leeftijdsverschil tussen het oudste en het jongste lid. We hebben 

trouwens meerdere families die zich hebben ingeschreven. 

• 58 jaar: de gemiddelde leeftijd, op vandaag, is 57,66 jaar. We hebben 

25 leden die 18 of jonger zijn. 

We kunnen dus echt wel spreken van een geslaagde start en we zijn blij dat iedereen de weg 

naar onze club vindt. Het enige wat nog ontbreekt, is onze 19de hole maar we kunnen nu al 

zeggen dat onze bar ook schitterend zal zijn. De werken zitten in de laatste fase en we zullen 

jullie dus met open armen ontvangen wanneer de corona-maatregelen het toelaten.  
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Ondertussen hebben we al heel wat leden mogen verwelkomen in onze club. Wat een plezier. 

Jullie waren getuige van een metamorfose die de club heeft ondergaan. Verschillende zaken 

werden grondig aangepakt. De virtuele golf wacht op een goedkeuring van de overheid om 

haar deuren te mogen openen, het binnenplein werd helemaal opgekuist. De bomen en hagen 

werden gesnoeid. 

  

Meer recent is ook de lockerroom nu afgewerkt en bruikbaar. Er zijn nog maar enkele lockers 

over, dus wees er snel bij. Ben je te laat, dan kunnen we je op een wachtlijst zetten. 

Verder is ook ons secretariaat nu zo goed als helemaal in orde zodat we jullie in de meest 

optimale omstandigheden kunnen ontvangen. 

  

Verder doen we er ook alles aan om het terrein zo goed mogelijk in orde te krijgen. We krijgen 

hier veel positieve opmerkingen over en dat doet deugd. Er werd gezand en nu is de 

greenkeeper bezig om sleuven te trekken in de fairways om een betere afwatering te verkrijgen 

en het zand in de bodem te laten dringen. 

  

Het net aan tee 1 hadden jullie al lang opgemerkt, maar hadden jullie ook opgemerkt dat het 

net aan tee 7 aangepast is met kleinere mazen en dat het net aan hole 6 terug goed hangt? 

Het clubhuis gaat ook in de laatste fase. Jullie zullen aangenaam verrast zijn als jullie er binnen 

komen. Het is super, al zeggen we het zelf! 
     

    

  



    

  

    

Toestand van de baan 
     

Om de baan niet te veel te beschadigen, spelen we momenteel nog met de plastic matjes. Zo 

blijft de baan in betere conditie. We monitoren dit dagelijks en nemen, in overleg met de 

greenkeeper, de juiste beslissingen hieromtrent. Deze richtlijnen moeten nauwgezet opgevolgd 

worden. Wees je ervan bewust dat als je dit niet doet, we de baan terug zullen moeten sluiten. 

We kregen trouwens heel goeie reacties over de baan en willen onze greenkeeper graag 

bedanken voor de goeie samenwerking en het goede werk. 
     



    

  

    

We stellen Wauthier Geelen voor … 
     

We willen in deze nieuwsbrief graag Wauthier Geelen voorstellen. 

Wauthier is onze Captain voor de jeugd en voor de starters. Hij begon op zijn 14de te golfen in 

Westgolf aan de kust. Daarna heeft hij meegewerkt aan de opstart van de prachtige golf Ter 

Hille, in Koksijde. Wauthier gaf gedurende enkele jaren ook les in Golf life in Sterrebeek en 

organiseerde er de jeugdstages. Sinds 2 jaar speelt Wauthier nu in Duisburg. 

Alles samen al 14 jaar golfplezier die hij maar al te graag wil overbrengen op de starters en de 

jeugd.    
     



    

  

    

Vrijwilligers 
     

Wij zijn een leuke opstartende club. Maar dat wisten jullie al. Om onze werking vlot te laten 

verlopen kijken wij uit naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij bepaalde taken. Heb je zin 

om Marshall te worden, wil je helpen in het clubhuis of heb je eerder groene vingers? Word je 

liever actief lid van een van de commissies. Laat het ons zeker weten. 

Je kan je registreren als vrijwilliger, via deze link. Geef je voorkeur en je beschikbaarheden 

door en dan mag je ons binnenkort misschien een handje helpen. We zouden jullie dankbaar 

zijn. 
     

    

hallo@golfparktervuren.be 
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