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INLEIDING 

Golf spelen met ambitie? Of gewoon voor het plezier? Bij Winge Golf & Country 

Club geniet je van mooie momenten in een aangenaam kader. Want hier kun je je eer-

ste golflessen krijgen. En ook: met vrienden van de club aan een wedstrijd deelnemen, 

of als familie een rondje spelen. Een beetje business boosten op de baan, in bar en res-

taurant, vergaderzaal of boardroom. Of tussendoor wat ballen slaan – omdat je toeval-

lig in de buurt bent. 

 

Winge Golf & Country Club telt zo’n 750 leden. Allemaal mensen die uit de zetel 

thuis springen, een gezond luchtje willen scheppen en graag andere golfliefhebbers ont-

moeten. Met de golfclub in de hand banen ze zich een weg door het Hageland. Gewoon 

om te zeggen: iedereen is welkom. Ook wie een betoverende omgeving zoekt voor een 

event, bedrijfs- of familiefeest. 

 

We hebben een 18 hole Championship Course, op 70 ha aangelegd, en een 4 ho-

le Compact Course. De volledige lengte bedraagt ongeveer 6 km, je legt ongeveer 10 

km af. Een uitdagend parcours, waar je jezelf (en gelukkig ook anderen) tegenkomt. Pre-

cies wat je nodig hebt om dat golfspel weer wat te verbeteren.  

 

Piepjong? Kom eens proberen of golf wat voor je is. We hebben ongeveer een 70

-tal jonge golfers – van 6 tot 21 jaar. 

 

      En voor de mensen met een hongertje of veel dorst: je kan hier ook wat eten of    

     drinken. Op het mooiste terras van Vlaams-Brabant praat je bij en geniet je na.  



 

 

 

Door de grote variatie in leeftijd van onze leden - de jongste is 4 jaar oud en de oudste is 

90 jaar jong - kunnen wij verschillende competities organiseren in een leeftijdsgebonden 

categorie.  

 

Dit zijn zowel kleinere competities voor een beperkt aantal leden (10 tot 20) als grote 

competities waarvan het aantal deelnemers al gauw oploopt tot een 120-tal. Op deze ma-

nier bieden wij voor elk wat wils. De leden worden voor het spelen van wedstrijden on-

derverdeeld in 6 groepen : 

 

Club 

Deze worden meestal tijdens het weekend gespeeld en staan open voor alle leden van on-

ze club, ongeacht het geslacht of leeftijd.  Aan deze wedstrijden nemen zo’n 80 tot 120 gol-

fers deel. 

 

Seniors 

Elke dinsdag kan men deelnemen aan onze seniorwedstrijden. De minimum leeftijd be-

draagt 50 jaar, voor zowel dames als heren. Een 90-tal leden nemen deel aan deze competi-

ties. 

 

Ladies 

Voor onze dames vanaf de leeftijd van 21 jaar, worden er op donderdag wedstrijden geor-

ganiseerd. Meestal bezoeken op deze donderdagen een 40-tal ladies onze club. 

 

Men 

Voor onze heren vanaf de leeftijd van 21 jaar, worden er elke 1ste, 3de en 5de vrijdag van de 

maand wedstrijden georganiseerd. Het aantal deelnemers schommelt hier meestal tussen 

de 60 à 90 heren. 

 

Young Adults 

Eén tot tweemaal per maand organiseren we op vrijdag- of zaterdagavond een 9-holes 

wedstrijd voor zowel dames als heren die tot de leeftijdscategorie 19-39 jaar behoren. 

Een heel hechte groep vrienden die alvast het weekend met veel animo inzetten. 

 

Juniors 

Voor de meisjes en jongens tot 21 jaar vinden er juniorwedstrijden plaats. Deze worden 

op verschillende momenten van het seizoen gespeeld. 

 

Rabbits 

De Rabbits zijn de beginnende spelers. Zij komen 2 keer per maand samen op zaterdag om 

samen te spelen, maar ook heel regelmatig om hun eerste wedstrijden te  

beslechten. Deze wedstrijden gaan door op de Fore Course. 

RUIM 150 WEDSTRIJDEN VOOR 750 LEDEN 



 

 

 

SPONSORING 

De meeste wedstrijden worden vooral gesponsord door leden zelf of door commerciële 

bedrijven welke op deze manier hun producten en/of diensten onder de aandacht van 

onze leden, hun vrienden, willen brengen. In ruil hiervoor kan onze golfclub het spelple-

zier van hun leden blijven garanderen. 

 

Als sponsor is er uiteraard ook de mogelijkheid om publiciteit te voorzien. Creativiteit 

staat centraal al moeten we uiteraard het spelplezier van de golfer voor, tijdens en na het 

golfen in gedachte houden.  

 

Een sponsoring van een wedstrijd bestaat uit verschillende aspecten. Je kiest zelf wat  je 

wenst:  

 

Publiciteit 

Visibiliteit is uiteraard heel belangrijk. WGCC en de sponsor willen samen de leden een 

onvergetelijke dag bezorgen en ervoor zorgen dat jouw onderneming hiermee geassoci-

eerd wordt.  

 

• Jouw firma en/of naam wordt vermeld in onze wedstrijdkalender (+-1.500 exempla-

ren) 

• Jouw firma verschijnt tevens op de kalender op www.wingegolf.be & op de app BE-

golf.   

• Na iedere wedstrijd verschijnt er een fotoreeks op de website van de ganse dag.  

• Je kan een gepersonaliseerde uitnodigings-mail versturen naar alle leden via onze 

tweewekelijkse flash.  

• Goodiebags of andere zaken kunnen meegegeven worden.  

• Vlaggen, banners,… kunnen worden voorzien op & naast het parcours. Aan de in-

kom, puttinggreen, practice, hole 1, hole 9 of hole 18, enz… 

• Het clubhuis kan je gebruiken om producten tentoon te stellen of ander promoma-

teriaal te plaatsen.  

 

Andere ideeën zijn steeds mogelijk. Let wel – deze dienen altijd te worden besproken 

met het secretariaat en/of het management.  

 

Wedstrijd en prijsuitreiking 

Nadat alle spelers de wedstrijd beëindigd hebben, volgt er een prijsuitreiking. Dit is 

meestal rond 18:30 u en wordt door ongeveer 60 tot 75 % van de deelnemers bijge-

woond. 

 

De prijsuitreiking wordt geleid door de captain of groep van captains van onze club. Hier 

krijg je als sponsor de mogelijkheid met een korte speech, afspelen van een filmpje, de-

monstratie… jouw bedrijf nog eens extra in de kijker te plaatsen. 

http://www.wingegolf.be
http://www.i-golf.be


 

 

 

 

 

Catering 

Na het uitreiken van de prijzen, kan men aan de aanwezigen, in de vorm van een receptie, 

een glaasje en een hapje aanbieden. De liefde van de mens gaat door de maag. Dit is bij 

golfers niet anders. We ondervinden zelfs dat catering meer gewaardeerd wordt dan een 

grote prijzentafel. Logisch ook…meer mensen komen hiermee in aanraking.  

 

De mogelijkheden zijn legio en samen met de mensen van de catering alsook de captain 

streven we naar het beste voor onze sponsors, spelers en genodigden.. 

 

Golfinitiatie 

Bij Winge Golf & Country Club heb je als bedrijf ook de mogelijkheid tot het geven van 

een initiatie aan jouw niet-golfende genodigden. 

 

Twee professionals staan klaar om jouw genodigden te ontvangen en te leiden door de 

wereld van golf.  Van de basis golfbewegingen tot een kleine mini puttingwedstrijd op het 

einde van de initiatie. 

 

Interesse?  Vraag ons de tarieven voor het organiseren van een initiatie. 

 



 

 

 

Uiteraard zijn er wat praktische afspraken die moeten gemaakt worden. We willen immers 

dat jouw wedstrijddag zo goed mogelijk verloopt. 

 

Deze wedstrijden zijn voor alle leden van de club, ongeacht leeftijd of geslacht. Deze 

wedstrijden vallen bijna altijd in het weekend. Gemiddeld nemen er zo’n 120 spelers deel.  

 

Inclusief:   

• Zoals op pagina 4 beschreven kan/mag je de nodige publiciteit voorzien.  

• Voor golfers die geen lid zijn van WGCC, krijg je 5 greenfees om deel te nemen aan 

de wedstrijd. Let wel: Een niet-lid moet minstens een hcp hebben van 36. Uitzonde-

ringen hierin worden niet toegestaan. 

• Indien je meer genodigden wenst uit te nodigen, kan dit aan het voordeeltarief die 

dan van toepassing is. (Ongeveer 50%) 

• Als sponsor kan/mag je zelf jouw flight kiezen en een gewenst startuur doorgeven.  

 

Prijsuitreiking: 

We verwachten dat je een aantal prijzen voorziet voor de prijsuitreiking. Je kan hier zelf 

voor zorgen of je kan bv. golfbenodigdheden aankopen in de shop. Van waardebonnen tot 

tassen, kledij, … De mogelijkheden zijn eindeloos.  

 

Hoeveel prijzen moet je ongeveer voorzien:  

Single wedstrijden:  

1 brut-prijs (de laagste score van de dag) 

1ste, 2de en 3de prijs in 3 categorieën(9 prijzen)  

1 prijs 9 holes wedstrijd 

4 nearest to the pin prijzen  

 

Double wedstrijden:  

1ste en 2de prijs in 2 categorieën (8 prijzen) 

1 prijs 9 holes-wedstrijd 

4 nearest to the pin prijzen  

 

De waarde van een prijs ligt gemiddeld op 75 euro per pp voor een 1ste prijs, 50 euro pp 

voor een 2de prijs, 25 euro pp voor een 3de prijs, een 9 holes wedstrijdprijs, een nearest to 

the pin.  

PRAKTISCHE INFO CLUBWEDSTRIJDEN 



 

 

 

Catering: 

Dit luik is allicht het meest belangrijke voor de leden. Dit luik wordt ook veruit het meest 

gewaardeerd. In samenspraak met de catering en de captain bepaal je wat je wenst aan 

te bieden. Vaak wordt geopteerd voor:  

• Een receptie van wijn/bier/cava/… 

• 2 tot 4 hapjes, zowel warm als koud.  

 

Daarnaast zijn er nog een tal van andere mogelijkheden: 

• Ontbijtbuffet 

• Lunchpakket bij vertrek 

• Bediening aan de blokhut bij hole 5 of hole 10 gedurende de wedstrijd.  

 Bv. Hamburger, frietjes, pannenkoeken, hotdog, taart, bier, wijn, cava, frisdrank, 

 cocktail, mocktail,… 

•  Borrelen bij binnenkomst van de flight 

•  Diner voor jezelf,  spelers & genodigden 

 

Kostprijs:  

Om je een schatting te bezorgen geven wij de volgende bedragen mee. Maar weet natuur-

lijk ook dat jezelf hierin de meeste zeggenschap in heeft en je beslist zelf wat je wenst aan 

te bieden:  

• +/- 650 euro voor de prijzen 

• Voor de catering (op de baan & receptie) hangt dit af van de gekozen formule & aan-

tal personen. Een offerte op maat wordt op jouw wensen uitgewerkt door het team 

van Taste 19  

• Geschenkje bij de start/aankomst is variabel 

 

 

Wens je meer info hieromtrent? Contacteer ons vrijblijvend:  

 

Winge Golf & Country Club  

Caroline Willems 

+32 16 63 40 53 

caroline@wingegolf.be 

mailto:alexander@groupterwyndt.be

