Welkom op Winge Golf & Country Club
Uw gegevens
Federatienummer:
I-pass:
Barrekeningnummer (vanaf Play Golf):
A. LIGGING VAN WINGE GOLF & COUNTRY CLUB
WINGE GOLF & COUNTRY CLUB
Leuvensesteenweg 254
3390 SINT JORIS WINGE
Tel 016/63.40.53
Fax 016/63.21.40
(13 km van Leuven, richting Diest, bij het Gouden Kruispunt)
Website: www.wingegolf.be ; email: info@wingegolf.be

B. BIJ UW EERSTE BEZOEK AAN WGCC
Meld u aan op het secretariaat waar u in ons clubleven zal geïntroduceerd worden:
openingsuren, toegangspaden, fore-course, uw golfclub die ter beschikking is enz...
Alle noodzakelijke informatie over de club vindt u ook terug op onze Website: www.wingegolf.be
: (Members/Club/Belangrijke Informatie)

C. DE FEDERALE KAART
De kaart wordt u thuis per post, 1 maand na de betaling, rechtstreeks door de KBGF/VVG
bezorgd. Gelieve het secretariaat te verwittigen indien u ze niet ontvangt.

D. BELANGRIJKE UITTREKSELS UIT “WINGE GOLF”
1°

Openingsuren

Controleer steeds onze website betreffende de openingsuren, manifestaties enz. Bar en
restaurant en zijn gesloten op maandag, de sportinstallaties blijven toegankelijk. Het
secretariaat is alle dagen open, behalve tijdens de winterperiode (november t.e.m. februari).
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2°

Kleding
- in clubverband worden shorts en trainings, alsook mouwloze kledingstukken voor
heren en jongens niet toegelaten. Hoeden, petjes enz. worden binnen niet
gedragen
- golfhandschoenen zijn te koop in de Pro-Shop.
- sportschoenen of golfschoenen met soft spikes zijn wenselijk.

3°

De baan
Golf is een in de natuur ingekaderde sport. Eerbiedig bijgevolg deze natuur en de
sportinstallaties en vermijd elke luidruchtigheid die storend zou zijn voor de
anderen.
a. practice
Op de practice mogen alleen practiceballen van de club gebruikt worden.
Om veiligheidsredenen is het belangrijk steeds de oefenbaan langs achter te
betreden zodat men niet in de slaglijn komt te staan.
Spelende kinderen zijn niet toegelaten.
De practiceballen mogen alleen genomen worden uit de ballenbak en niet
opgeraapt worden, noch meegenomen worden.
De afslag gebeurt alleen op de afslagmatten en niet op het gras.
Na het oefenen wordt de speler verzocht zijn emmer bij de ballenbak terug
te plaatsen.
Wanneer de caddymaster de ballen opraapt, wordt men verzocht zijn
oefenbeurt zo aan te passen dat men elk ongeval vermijdt.
b. Fore-Course
De fore-course is toegankelijk voor alle leden die hiervoor een toelating van de
pro hebben ontvangen. Op de fore-course mogen geen practiceballen gebruikt
worden. Inschrijvingen via I-tee.
Het meenemen van materiaal van de Club kan gestraft worden met schorsing of
zelfs uitsluiting.
c. Golfbaan
De eigenlijke golfbaan is slechts toegankelijk nadat men de hiervoor noodzakelijke
baantoelating heeft verkregen. (zie www.wingegolf.be members /club / Belangrijke
informatie / punt 5 / Golfvaardigheidsbewijs WGCC stappenplan). Inschrijvingen via Itee.
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4°

Golflessen
Wees tijdig en minstens 15 minuten voor uw lesuur aanwezig, teneinde er volledige kunnen
van genieten. De afspraak met de pro is telkens op de practice zelf.
Bijkomende privé-lessen kunnen gevraagd worden en rechtstreeks aan de pro betaald
worden). Deze lesuren worden gereserveerd via BEgolf (zie verder in bijlage)
Elke gereserveerde privé-les die niet minstens 48 uren op voorhand afgebeld
wordt, zal dienen betaald te worden.

5°

Bar - Restaurant
In de bar en restaurant bestaat er een geïndividualiseerd betalingssysteem dat wij
u verzoeken te volgen en dat onder punt E omschreven staat.

6°

Kleedkamers
Zorg ervoor dat de kleedkamers altijd netjes blijven.
Vestiaires lockers zijn ter beschikking en kunnen via het secretariaat aangevraagd
worden.
De ter beschikking gestelde handdoeken mogen niet meegenomen worden.

7°

Pro-Shop
De Pro-Shop beschikt over al het mogelijke materiaal dat u zou wensen aan te
schaffen.
Wilt u uw golfmateriaal in de karrenloods achterlaten, dan kan het secretariaat u
hierover de nodige informatie geven.

8°

BEgolf-app, wedstrijden, activiteiten, clubleven enz..
Begolf-app is de beheersmodule op onze website, zie punt F.
Via de Begolf-app kan je niet alleen uw persoonlijke gegevens controleren maar
je ook inschrijven voor alle activiteiten en wedstrijden, en in het bijzonder voor de
RABBITS-wedstrijden voor beginners, zie punt G.

9° Rabbits begeleiding
Om de integratie van de leden in de club te vergemakkelijken zodat ze kunnen
meeleven in de activiteiten en de wedstrijden is er een specifieek
begeleidingsprogramma, zie punt I.
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E.

BETAALSYSTEEM IN DE BAR - RESTAURANT: VIP-systeem
•
•
•
•
•

Je krijgt een VIP-account op je naam
Bij gebruik van de VIP-account krijg je 10% korting
Je kan je VIP-account opladen met een minimum van € 100 (cash of card)
Indien gewenst kan je een ticket vragen aan de kelner.
Indien je geen gebruik wenst te maken van een VIP-account, zal je zoals in alle andere
horeca-zaken direct betalen na je bezoek. De 10% korting is dan niet van toepassing
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F.

BEGOLF-APP

Dankzij Golf Vlaanderen kan Winge over een beheersmodule beschikken die zowel voor alle leden
als voor het secretariaat een belangrijke automatisering met zich meebrengt.
De club dringt er bijgevolg op aan dat de leden deze module gebruiken voor:
• consultatie van je persoonlijke gegevens (adres, telefoon, e-mailadres, enz)
• raadpleging van je handicaphistoriek
• je deelname aan wedstrijden en het boeken van een golfles
Werkmethode:
1° op de site www.wingegolf.be klik je bovenaan rechts op BEGOLF-APP:
2° je federaal nummer (hernomen op de federale kaart) en je persoonlijk paswoord
(via het secretariaat te verkrijgen) invullen, gevolgd door “login” en de instructies volgen voor de
verschillende mogelijke opties:
A)
Profiel en parameters: Klik op je naam (rechtsboven) om de je persoonlijke gegevens
aan te vullen. Je handicaphistoriek raadplegen kan door te klikken op het kadertje
met jouw hcp.
B)
Kalender: hier vind je alle wedstrijden en activiteiten terug en kan je inschrijven,
uitschrijven en starttijden – resultaten – info raadplegen.
1) Je kan kiezen voor de informatie uit je eigen club maar ook andere clubs
selecteren. Daarnaast kan je ook het type selecteren vb. clubwedstrijd, ladies,
men,…
2) Je inschrijven, uitschrijven en starttijden – resultaten – info raadplegen door
gebruik van de volgende iconen en de instructies te volgen:
Inschrijven

Startlijst

Geen inschrijvingen mogelijk

Resultaten

Info

3) Wanneer de starttijden door het secretariaat aangemaakt zijn, kan je ze
raadplegen en wordt jouw starttijd automatisch naar jou per e-mail via
“igolf@infserv.com” verstuurd.
4) De uitslagen zijn eveneens op deze module te raadplegen.
5) Indien je een reservatie wenst te annuleren, klik dan op je naam (rechtsboven) en
kies ‘uw reservaties’. Door op de knop
te klikken, verwijder je de
reservatie.
Belangrijk: Je kan ook je medespelers toevoegen aan je flight. Klik op “zoeken” en vul de naam of het
federaal nummer van je partner in. Vervolgens klik je op
Nu dien je je partner zijn gegevens na te kijken om te zien of het de juiste persoon is.
Indien alles ok is klik je op

en je bevestigt de inschrijving.
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G.

BOEK EEN GOLFLES

Winge-leden kunnen hun lesuren rechtstreeks online reserveren via de BEgolf-app.
Werkmethode:
1° inloggen op de BEgolf-app met federaalnummer en paswoord
2°

kiezen

3° keuze maken tussen de pro’s, uit eigen club of andere clubs (alle), door te
klikken op de naam van de pro
4° de groene uren zijn vrij (de grijze vakken niet); klikken op gewenste dag en uur
5° “start laatste lesuur” invullen: !!! rekening houden met het feit dat de lesuren
per 30’ ingedeeld zijn !!! DUS bv voor een reservering van 1 1⁄2 uur (90 min.) van
9 uur tot 10u30, moet je daar 10u00 invullen
6° in het vak “Opmerking” kan je (of de Pro) een mededeling invoegen: bv putting
op de putting green bij hole 4
7° eindigen met: “Bevestig Reservatie”
8° als je deze reservatie wilt annuleren/wijzigen, dan kiest je
waar je onder
“Uw reservaties” op uitschrijven klikt en dan bevestig je dat je de reservatie
wilt verwijderen
9° Als een les geboekt wordt, dan krijgt de Pro alsook de golfer een bevestigingsmail (binnen het
uur)

H.

BOEK JE TEETIME

Op de site www.wingegolf.be klik je bovenaan rechts op
Werkmethode:
1° inloggen met federaalnummer en paswoord
2°

kiezen

3° Kies een datum waarop je een reservatie wenst te maken. Je kan de datum zelf
intikken of je kan ook klikken op het kalendertje waardoor een grotere kalender
verschijnt waarop je een datum kan aanduiden.
Indien je een t-time wilt reserveren in een andere club klikt je op
4° Klik op het gewenste tijdslot. In het slot staat het aantal beschikbare plaatsen. Je
kan de namen zien van de personen die al reservaties maakten of de
geblokkeerde-niet beschikbare uren (wedstrijden, reservaties, enz.).
5° Klik op
om een tijdstip te reserveren. Vul vervolgens het aantal gewenste
plaatsen in en klik op
. Typ de familie- en voornaam en
klik op zoek. Om de persoon toe te voegen klik je op
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6° Klik op ‘Bevestig’.
7° Je kan je reservatie annuleren door op je naam (rechtsboven) te klikken en te kiezen voor ‘uw
reservaties’. Klik op de knop
om je reservatie te verwijderen. Tot de dag voor je
reservatie kan je annuleren via de app. Indien je op de dag zelf wilt annuleren, dan doe je dit
liefst telefonisch (016/63 40 53) of per email (info@wingegolf.be).
8° Meer dan 12 plaatsen moeten per email of telefonisch gereserveerd worden.
Indien je vragen hebt kan je steeds terecht op het secretariaat.
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I.

STAPPENPLAN WGCC GOLFER: BAANTOELATING & GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS.
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J.

“RABBITS MORNING” (BEGELEIDINGSPROGRAMMA)

Sinds 2019 is er, naast de gebruikelijke introducties tot de club, een volledig begeleidingsprogramma
hoofdzakelijk bestemd voor beginners en spelende leden zonder handicap of met een handicap van 43
of meer. De bedoeling is dat de leden aldus gemakkelijker geïntegreerd worden en kunnen meeleven
in de activiteiten en wedstrijden van de club.
Dit programma richt zich naar de volwassenen vermits de Jeugdcommissie een eigen begeleiding
voor de juniors heeft. Bij de inschrijving krijgen de juniors en hun ouders daarenboven een ganse
bundel over de jeugdactiviteiten.
BELANGRIJK: de Rabbits Morning is geen golfles maar een aanvulling naast de golflessen die door de
Pro’s worden gegeven; om deel te nemen aan de Rabbits Morning moet het lid bijgevolg het bewijs
leveren dat hij/zij nog steeds golflessen volgt.
Gedurende het ganse jaar worden er verschillende “Rabbits activiteiten” aangeboden:
• Rabbits Fore-Course begeleiding (vanaf hcp 49)
• Rabbits Wedstrijd (vanaf hcp 47 - minimum 3 deelnemers)
• Rabbits Woensdagen (vanaf hcp 47)
Tijdens deze activiteiten worden er afwisselend info-, golfregelssessies op de baan, Fore-course
wedstrijden, spel op de Fore Course. Om organisatorische redenen is voorafgaande inschrijving via iGolf verplicht, zodat het Rabbits Team een zicht heeft op de aanwezigheden.
Het Rabbits Team kan rekenen op een aantal vaste vrijwilligers en de medewerking van het
secretariaat.
Het programma kan ook, naar gelang de omstandigheden en de opgelopen ervaring, aangepast
worden.
K.

JUNIOREN (JEUGDWERKING)

Onze club heeft een uitgebreide jeugdwerking. Deze wordt gedragen door onze jeugdcommissie, een
enthousiaste ploeg die zich intensief inzet voor de jeugd, en die ten allen tijde aanspreekbaar zijn
voor verdere informatie.
Naast de trainingen die zijn toegespitst op leeftijd van de jeugdspelers, worden er ook
specifieke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Deze staan open voor alle jeugdleden,
onafhankelijk van handicap en talent.
Tijdens de Paas – en zomervakantie worden er ook meerdaagse stages georganiseerd. Naast het
verbeteren van techniek en spelinzicht, wordt hier vooral belang gehecht aan het samenzijn, de
teambuilding, alle sociale aspecten die zo wezenlijk verbonden zijn met de golfsport. Een gezellige
maaltijd of picknick op de golf hoort hier zeker bij.
Via hun kalender houdt de jeugdcommissie u op de hoogte van de concrete organisatie: welke trainingen,
voor wie en wanneer. Meer informatie vindt u op https://wingegolf.be/members/juniors/.
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