
 

 
 

GOLF PARK TERVUREN 
Vernieuwend. Uitdagend. Ontspannend. 

Hallo 

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

In deze nieuwsbrief zullen we weer drie onderwerpen behandelen. Eerst is er een kort verslag van een 

historisch moment: de eerste Golf Park Tervuren Prize die afgelopen zondag werd gespeeld in 

Duisburg. Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd, komen we ook terug op de gezinsformules. En 

tenslotte kan je virtueel kennismaken met onze voorzitter Wim Lespoix.  

Voor we starten met de verschillende onderwerpen willen we nog snel iedereen bedanken voor de 

leuke reacties die wel al hebben gekregen. Ook de pre-registraties lopen trouwens heel vlot. We zitten 

ondertussen aan 300 pre-registraties. Dat is een super resultaat en er komen nog dagelijks nieuwe pre-

registraties bij. Je kan je inderdaad nog steeds pre-registreren via : www.golfparktervuren.be/pre-

registratie. Dan ben je in ieder geval zeker van je plaats voor volgend jaar.  

Sportieve groeten,  

Golf Park Tervuren 

 

Golf Park Tervuren Prize – Zondag 27 sept 2020 
Zondag organiseerden we onze wedstrijd in Duisburg. We hadden wilde plannen, maar werden 

Corona-gewijs teruggefloten door de officiële instanties. Het ontbreekt ons zeker niet aan leuke 

ideeën, dat zullen jullie volgend jaar wel merken. 

Het was in ieder geval een geslaagd initiatief. We konden nog eens van naderbij kennis maken met 

eenieder. De eerste spelers vertrokken in de striemende regen en kregen een kleine attentie mee. Het 

terrein lag zwaar en daarom was het drankje na de front9 welkom bij de meesten.  

Na een glaasje bubbels vlogen de ballen op hole 10 steevast bijna tot op de green (van de 5?). Na de 

18 holes werd iedereen nog verwelkomd in het clubhuis waar ze kennis konden maken met een 

vereenvoudigde versie van de virtuele golf. Er werd een “nearest to the pin” georganiseerd en het 

haantjesgedrag kwam naar boven bij de mannen (bij veel vrouwen ook trouwens      ). 

’s Avonds werden de prijzen uitgereikt. Mooie kortingsbonnen op het lidgeld van 2021 werden 

verdeeld onder de winnaars.  

Kortom een geslaagde dag! 

 

Speciale kortingen voor jeugd… en gezinnen.  

Op vraag van velen onder jullie hebben we nu ook gezinsvoorwaarden toegevoegd aan onze prijzen. 
Op die manier kunnen koppels en gezinnen met kinderen die nog thuis wonen naast de jeugdkortingen 
ook genieten van speciale voorwaarden. Wat is er mooier dan met de vrouw en kinderen te komen 

genieten van onze prachtige club      ?  

Bekijk de speciale formules op onze website en contacteer ons gerust als er nog vragen zijn.  

https://www.golfparktervuren.be/pre-registratie
https://www.golfparktervuren.be/pre-registratie
https://www.golfparktervuren.be/kortingen
https://www.golfparktervuren.be/jeugdformules
https://www.golfparktervuren.be/lid-worden


 

 
 

GOLF PARK TERVUREN 
Vernieuwend. Uitdagend. Ontspannend. 

Ontmoet het bestuur al virtueel: Wim Lespoix 
Rol: Voorzitter 

Wat is het belangrijkste aspect van je rol in het bestuur?  

Zorgen dat we een toffe en succesvolle club zijn waar iedereen zich thuis voelt. Gelukkig hebben we een 
sterk bestuur en vele vrijwilligers die hier mee aan de kar trekken. Samen gaan we voor: 

Vernieuwend - Uitdagend - Ontspannend! 

Meer info op onze website 


