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Hallo 

Hier is de volgende update over de voorbereidingen van de start van Golf Park Tervuren. 

De inschrijvingen lopen goed. We zitten zeker op schema. We zijn enorm verheugd met de vele nieuwe 
leden die zich inschrijven, zowel nieuwe golfers als mensen uit naburige clubs. 
 
Nu het jaareinde nadert, is het tijd om keuzes te maken. Gezien wij op 1 januari de uitbating van de golf 
in Duisburg overnemen, zal de huidige club niet meer bestaan als echte golfclub en dat betekent dat je 
federatiekaart dan ook vervalt bij hen. We hebben een eenvoudige oplossing. We verwelkomen graag 
alle gemotiveerde en sympathieke golfers bij Golf Park Tervuren. Registreer je hier 
https://www.golfparktervuren.be/inschrijvenseizoen2021 en dan zullen we je contacteren voor je 
inschrijving.  
 
We kondigden vorige keer de captains van de Ladies en de Senioren aan. Bij de Senioren zal Lieve hulp 
krijgen van Nadine Rouvrois. Ook daar wordt de zware taak verdeeld over 4 sterke schouders. 
Voor de Men’s hebben we ook een grote vis aan de haak geslagen. Je leest er meer over hieronder.  
 
De infrastructuur en de baan zijn, samen met de leden, het hart van onze club. We spraken jullie over 
het project met Regionaal Landschap Dijleland. Dit project heeft een positieve evaluatie gekregen en 
gaat zeker door. 
 
We proberen jullie steeds de nodige uitleg te geven omtrent ons project. Vragen bepaalde zaken extra 
verduidelijking of willen jullie weten of hetgeen gezegd wordt wel waar is, kijk dan zeker op de “veel 
gestelde vragen” rubriek op onze website https://www.golfparktervuren.be/faq. Zo is er een gesprek 
geweest met de National waarbij we besproken hebben of we een eventuele win-win-win deal met hen 
zouden kunnen sluiten. Zo zouden ze enkele malen per jaar, op minder drukke uren, met enkele van 
hun rabbits bij ons kunnen komen. In ruil daarvoor zouden wij ook hun driving range kunnen gebruiken. 
Hier is nog niks beslist en we zullen ook niks beslissen als het eindplaatje niet positief is voor onze GPT 
leden. Ook ons standpunt ivm events wordt er nader in toegelicht. 
  

Men’s Captain 

Met veel plezier stellen we jullie onze captain bij de heren voor, Thiery Versauw, een man met een groot 
sport- en vooral ook golfhart, ervaring als captain en tevens professioneel tuinaannemer, wat een 
fantastische combinatie! 

Thiery heeft enkele jaren bij de Brabantse Golf  een interclub team geleid en maakte er ook deel uit van 
een groep gemotiveerde spelers die het bestuur en de baancommissie adviseerden.  Hij is al een hele 
tijd actief bij de ‘Artisans’ op Ravenstein en speelde de laatste jaren ook op Golf Club La Tournette.  
Uiteraard zien we er ook naar uit hoe Thiery, met zijn ervaring in tuinaanleg, -onderhoud en 
boomverzorging, mee onze GPT baancommissie en greenkeeping kan bijstaan. 

Meer informatie over de activiteiten die we op de heren kalender willen uitbouwen, volgt snel, maar 
aarzel zeker niet al contact op te nemen als je mee aan een super golf jaar 2021 wil bouwen, bij de 
heren of één van de ander commissies. 

https://www.golfparktervuren.be/inschrijvenseizoen2021
https://www.golfparktervuren.be/faq
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Van harte welkom Thiery! 
 

Ecologische aanpak van onze baan 
In samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland zullen we enkele belangrijke verbeteringen 
aanbrengen aan ons terrein. De vijvers op de 9 en 6, die ondertussen helemaal onderkomen zijn, zullen 
helemaal hersteld en vernieuwd worden. Bij de vernieuwing van de vijver op hole 9 zal ineens ook de 
verzakking van de green grondig aangepakt worden. Zoals eerder gezegd zal ook een nieuwe vijver 
aangelegd worden aan hole 2. 
Naast dit project hebben we ook de samenwerking met Green Design vernieuwd. We hebben met hen 
een mooi plan opgesteld om het terrein te verbeteren. Nieuwe machines worden aangekocht en extra 
acties zullen plaatsvinden. 
Onze baan wordt top! 
  
 

Ontmoet het bestuur al virtueel – Philippe Smeets 

Functie: verantwoordelijke baan en infrastructuur 

In deze nieuwsbrief wordt Philippe voorgesteld. Philippe speelt een cruciale rol in onze club. Hij is de 
man die ervoor zorgt dat de infrastructuur en de baan naar een hoger niveau getild wordt. Geen 
uitdaging is hem te veel. Bovendien is onze Phil altijd in voor een gezellige babbel en leuke anekdotes. 

Ben je benieuwd naar de rest van de vragen en wil je Philippe beter leren kennen? 

Klik dan hier 

 

 

http://www.golfparktervuren.be/philippe

