
 

 
 

GOLF PARK TERVUREN 
Vernieuwend. Uitdagend. Ontspannend. 

Intro 
Nog even en we gaan definitief van start. Ondertussen zijn alle papparassen in orde. De vzw Golf Park 

Tervuren is een feit, het contract met de gemeente is in orde en onze club werd erkend door zowel 

KBGF en GV. Zeer binnenkort zullen jullie zich kunnen inschrijven in onze prachtige club. Heb je de pre-

registratie ingevuld, dan zal je door ons gecontacteerd worden voor een bevestiging van je gegevens en 

de gekozen formules. Als je nog geen pre-registratie gedaan hebt, kan dat nog steeds. Surf naar 

https://www.golfparktervuren.be/pre-registratie en reserveer je plekje bij Golf Park Tervuren. 

Voor de Ladies is de Captain ondertussen bekend. Het is een duo, Lies Versavel en Lily De Vleeschauwer. 

Lies en Lily zijn zeer gemotiveerd en hebben al een mooi plan opgemaakt voor volgend seizoen. Veel 

succes, dames. Jullie kunnen op ons rekenen. 

Voor de andere groepen zijn we in gesprek met enkele personen. Indien jullie nog interesse hebben om 

Captain te worden of een andere rol in de commissies op te nemen, dan horen we dat zeer graag. Om 

samen een succesverhaal te schrijven zijn de vrijwilligers ongelofelijk belangrijk. 

 

Virtuele golf 
Naast het clubhuis, waar we de werken zo snel mogelijk willen starten, begin 2021, willen we zeker ook 

onze virtuele golf snel installeren. Het zal ons toelaten om ook als het nog slecht weer is in de 

wintermaanden te kunnen spelen. Terwijl het buiten regent, kan je de mooiste banen over de hele 

wereld spelen, en allemaal vrij realistisch in beeld gebracht. Wisten jullie dat je zelf een GVB kan halen 

enkel met deze virtuele installatie? Dat opent perspectieven voor de vele beginners die al hebben 

ingetekend. We houden jullie op de hoogte. 

Netten 
Degene die regelmatig spelen zullen het wel al gezien hebben, de netten aan tee 7 zijn geïnstalleerd. De 

gemeente heeft hier op ons aandringen werk van gemaakt. We zijn nog aan het overleggen met hen om 

er netten met kleinere mazen op te krijgen en ook om de netten aan hole 6 te herstellen. Maar dit is 

toch al een mooie verbetering. Wordt vervolgd!  

 

Ontmoet het bestuur al virtueel: Peter Cuveele 
In de rubriek van het virtueel voorstellen van onze bestuursleden is het nu de beurt aan Peter Cuveele. 

Hij stond aan de wieg van dit project en heeft er samen met de andere bestuursleden hard aan gewerkt 

om dit tot een goed eind te brengen.  

Leer  Peter beter kennen  

https://www.golfparktervuren.be/pre-registratie
http://www.golfparktervuren.be/peter

