
Golf Park Tervuren - 

Nieuwsbrief 10 
 

Na enkele maanden zitten we al aan onze 10de nieuwsbrief. We proberen iedereen zo goed mogelijk 

te informeren over het reilen en zeilen op onze toffe golfclub. 

Deze hebben we het over het taalgebruik binnen onze club en geven we jullie graag wat duiding bij 

de toestand van de baan. 

We houden jullie ook graag op de hoogte van de vele werken die momenteel aan de gang zijn op 

onze site. Een hele speciale “merci” gaat hierbij zeker uit naar de vele vrijwilligers die mee hun sterke 

schouders onder dit project steken.  

Golf Park Tervuren 

 

Taalgevoeligheden op Golf Park Tervuren 

 

Zoals de meesten onder jullie weten heeft Golf Park Tervuren een overeenkomst met de gemeente 

Tervuren voor de uitbating van het golfterrein.  

Wij zijn dus gebonden aan een contract waarin ook het gebruik van andere talen op onze site 

beperkt wordt. Zo zullen en kunnen wij voortaan enkel nog in het Nederlands communiceren. Het 

enige wat ons toegestaan wordt is om 1 pagina van onze website in het Engels te vertalen. Wij kozen 

hiervoor om de FAQ in het Engels te behouden. 

Het niet naleven van deze clausule in het contract zou kunnen leiden tot boetes en eventueel zelf 

ontbinding van het contract. 

Weet dat dit niet onze beslissing is, maar dat wij ons hier wel aan zullen houden. 

Heb je als anderstalige toch nog een belangrijke vraag of zit je ergens mee, dan kan je ons altijd 

persoonlijk benaderen. Wij staan je dan zeer graag te woord in je eigen landstaal (voor zover dit 

Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans is      ). 

Wij hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor onze situatie. 

 

De baan 

Het is een uitzonderlijk natte periode en momenteel is de baan, vaker dan ons lief is, gesloten. We 

weten vanuit het verleden dat het terrein nogal vochtig is. De Tervurense kleigrond houdt het 

hemelvocht nogal lang op, waardoor het vaak zeer drassig is. In het verleden werd de baan in de 

winter vaak voor enkele maanden gesloten. We willen graag zoveel mogelijk spelen, maar we willen 

zeker geen blijvende schade veroorzaken. 

Zoals reeds eerder besproken, bekijken we met de greenkeeper en een externe adviseur of we hier 

structureel iets aan kunnen doen. Vorige week werd een grondige analyse uitgevoerd van zowel de 



fairways als de greens en hieruit blijkt dat (vooral) de fairways behoefte hebben aan prikken en 

bezanden. Van zodra we met machines op het terrein 

kunnen zullen we de fairways prikken en zanden. Als we 

dat enkele keren kunnen doen dit jaar, dan zal de 

situatie zeker verbeteren. 

Kijk dus steeds eens op de website of het terrein open is 

alvorens je naar Duisburg afreist. We proberen steeds 

enkele dagen op voorhand de beslissing te nemen. Weet 

dat in het begin, als we het terrein terug zullen openen, 

iedereen allicht een tijdje zijn golfzak zal moeten dragen. 

Ook voor de oefenfaciliteiten, die momenteel wel open 

zijn, check je best eerst de website. 

Voor spelers die zich niet houden aan de voorschriften 

en die toch op de baan spelen als deze gesloten is, zullen 

we hard optreden. Weet dat je in dat geval onmiddellijk 

voor minstens 14 dagen niet meer op de baan mag. We 

doen dit in ons aller belang. 

Binnenkort zal de virtuele golf beschikbaar zijn en als 

corona het toelaat dat kunnen jullie daar al je energie kwijt. 

 

Ondertussen in Golf Park Tervuren … 

We hebben weer niet stil gezeten. Met de hulp van sympathisanten zijn we er nog eens goed 

ingevlogen, vorige zaterdag. Het resultaat mag gezien worden. Proper binnenpleintje, kort geknipt 

haagje, schilderwerken, …  

Binnen enkele weken zal de locker room helemaal af zijn en in gebruik kunnen genomen worden. We 

houden jullie op de hoogte. 

Ook onze aannemer vordert zeer goed met de werken in het clubhuis. De virtuele golf zal eind deze 

week af zijn. Hopelijk kunnen we deze fantastische ruimte snel gebruiken. Ook onze Pro zal er zijn 

eigen indoor lesruimte hebben. 

Ook Dijleland heeft op verschillende plaatsen op het terrein beplantingen aangebracht.  

 

Binnenkort de 

vijvers? 


