Nieuwsbrief 24/2/2020
De winter is bijna voorbij en het nieuwe seizoen staat in de startblokken. Dankzij de
zachte winter hebben we onze winter-eclectic wedstrijden meestal met zomergreens
kunnen spelen. Gemiddeld hebben er elke week vijftig dames gespeeld, wat wil
zeggen dat jullie graag komen golfen en dat maakt me blij en fier! Het zal spannend
worden wanneer we op 24 maart onze mooie prijzen zullen schenken aan de dames
met de beste resultaten van de wintercompetitie .
Voor onze dames die tijdens het winterseizoen afwezig waren als gevolg van ziekte
of een medische ingreep, hoop ik op een vlot herstel en een enthousiaste start van
het zomerseizoen. Aan wie afscheid heeft genomen van een dierbare, bied ik mijn
innige deelneming aan. Aan onze dames die nieuwe kleinkinderen mochten
verwelkomen: van harte proficiat. En last but not least: welkom aan alle nieuwe
dames in onze club.
Dinsdag 24 maart: openingswedstrijd van het zomerseizoen
Deze wedstrijd wordt gesponsord door de Past Ladies Captains. Wees talrijk
aanwezig op deze eerste wedstrijd die met vrij inschrijven en met spelformule 4BBB
een heel relaxte dag zal worden. Zoals steeds wordt deze dag afgesloten met een
heerlijk diner tegen een democratisch prijs en een drankje aangeboden door het
dameskas.
Let wel! Wie inschrijft voor golf wordt automatisch ingeschreven voor het diner.
Wie niet blijft voor het diner, kan niet deelnemen aan de golfwedstrijd. Wie zich niet
kan vrijmaken voor de wedstrijd, maar wel ’s avonds wil komen eten, kan zich op iGolf in een aparte kolom inschrijven voor het diner. De voorbije jaren waren er
regelmatig dames die deelnamen aan de openingswedstrijd, maar niet wilden blijven
voor het diner. Dit willen we absoluut vermijden. Carl Magnus maakt zijn planning à
rato van het aantal deelnemers aan de wedstrijd. Ik wil vermijden dat er te veel voor
het diner betaald wordt en dat de dameskas de maaltijden voor de afwezigen moet
betalen. Dus wie niet deelneemt aan het diner, kan zich ook niet inschrijven voor de
wedstrijd. Deelnemen aan het diner zonder te golfen kan wel.
Een uiterst gevarieerde kalender
Mis het begin van dit spetterende dames seizoen niet, want onze dameswerkgroep
heeft voor u weer een uiterst gevarieerde kalender samengesteld. In bijlage vindt u
deze kalender, die in gedrukte vorm wordt uitgedeeld op 24 maart. De kalender komt
ook op de Ladies corner, wordt uitgehangen aan de infoborden in de gang aan de
toiletten en kan opgevraagd worden aan de balie.
Zoals steeds worden de prijzen voor onze wedstrijden niet alleen verzorgd door
externe sponsors, maar ook door onze eigen dames. Ik vraag hierbij respect voor de
sponsors door zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op de maandelijkse
prijsuitreikingen. De dagen van de prijsuitreikingen zijn duidelijk op de kalender
aangegeven.
We zorgen voor een brede waaier van spelformules. Voor ‘ernstige’ en
ontspannende wedstrijden, met ontmoetingen op eigen terrein en mooie
verplaatsingen. Alle wedstrijden staan open voor de drie categorieën. Naast onze

eigen kalender kunt u deelnemen aan de verschillende wedstrijden van de
Challenge-tour en de wedstrijden die worden georganiseerd door Golf Vlaanderen.
Voor ontmoetingen vragen we om steeds ons clubuniform te dragen. Wie dit nog niet
heeft, kan dit aankopen bij Lien Willems Pro-shop.
Voor startende dames: de Rabbit-wedstrijden
Voor de nieuwe startende dames hebben we 3 rabbit-wedstrijdjes georganiseerd,
telkens op een zaterdag. Tijdens die wedstrijden zult u begeleiding krijgen van
iemand van het damescomité. Op die manier hopen we nieuwelingen over hun
drempelvrees voor de grote baan te helpen. Inschrijven voor deze wedstrijden kan op
i-Golf.
Sportbeleid 2020
Het sportcomité heeft de voorbije maanden ook gewerkt aan het sportbeleid 2020, dit
is een samenvatting van alle bestaande documenten, afspraken en regelingen van
alle sportactiviteiten op Rinkven. Het sportcomité vraagt onder meer aandacht voor
de dresscode, respect voor het terrein en aanwezigheden op de prijsuitreikingen.
Ook het damescomité vraagt hier bijzondere aandacht voor en dringt erop aan om zo
veel mogelijk aanwezig te zijn op de prijsuitreikingen. Vanaf dit jaar zal er op elke
prijsuitreiking een mooie aanwezigheidsprijs te winnen zijn. Lees dus goed op de
wedstrijdkalender wanneer er prijsuitreikingen gehouden worden. Indien u
uitzonderlijk niet aanwezig kunt zijn, dan mag u iemand aanduiden die uw prijs in
ontvangst neemt. Dit moet u wel melden bij uw Ladies captain (of iemand van het
damescomité) of aan het secretariaat. Als u afwezig bent zonder dat u dit vooraf hebt
gemeld, zal uw prijs naar de eerstvolgende op de ranglijst gaan.
De club zal ook nauwlettend toezien op het respecteren van de house rules en
vraagt aan iedereen om het aangepaste Charter dat op de website staat aandachtig
te lezen om misverstanden i.v.m. schorsing(en) te voorkomen. Het is altijd mogelijk
dat u zich heeft ingeschreven voor een wedstrijd, maar door omstandigheden (ziekte,
ongeval, blessure of belangrijke familiale redenen) niet kunt spelen. U kunt zich altijd
uitschrijven, uiterlijk op de vermelde datum op i-Golf of door een mail te sturen naar
het secretariaat. Regen en wind worden niet als gegronde redenen voor het
afzeggen van een wedstrijd aanvaard.
Hoe vul ik netjes mijn scorekaart in?
De voorbeelden van correct ingevulde scorekaarten hangen nog steeds aan het
infobord in de kleedkamer. Aarzel niet daar even een kijkje te nemen. U mag altijd
binnen in de kleedkamer, ook al gaat u niet douchen of zich omkleden. U stoort er
niemand. U kunt ook steeds uw jas achteraan aan de kapstok hangen.
Duidelijke en overvloedige communicatie
Uw dameswerkgroep doet er alles aan om u via vele kanalen informatie te
verstrekken over de verschillende wedstrijden en andere activiteiten.
• Ongeveer

4 keer per jaar vindt u een nieuwsbrief op de website van Rinkven.

• Ook via de Ladies Corner op de website van Rinkven krijgt u alle info.
• Aan de infoborden vindt u de volledige kalender en meer details over de

eerstkomende wedstrijden.
Heeft u nog vragen, stel deze dan aan uw Ladies captain of aan iemand van het
damescomité. Wij zijn er voor u!

Twee uitstappen
Dit jaar maken we 2 uitstappen: een verrassingsuitstap op 5 mei en de ‘traditionele’
tweedaagse outing eind augustus.
De inschrijving voor de verrassingsuitstap start op 04 maart op i- golf (kijk naar de
extra info op (i) !). We maken een gezellige uitstap met de bus en brengen een
bezoek aan een interessante site; we spelen 18 holes en sluiten de dag af met een
heerlijk diner en een glaasje. De bestemming blijft geheim. Er kunnen maximaal 36
dames meegaan. Wie betaald heeft, wordt één week voor de uitstap gebriefd via email.
Onze 2-daagse uitstap naar Frankrijk vindt plaats op 31/8 - 01/09. We gaan naar
Golf NAMPONT SAINT MARTIN en logeren in hotel SEMAPHORE. Dit is een minder
gekende, maar prachtige golfbestemming met twee zeer mooie golfbanen. Het hotel
heeft ons een mooi diner voorgesteld op de eerste dag. We overnachten in moderne
kamers en krijgen een uitgebreid ontbijt. We sluiten af met een late lunch.
Ook voor deze uitstap zijn er maximaal 36 plaatsen vrij in de autocar. De inschrijving
hiervoor vindt u tijdig op i-Golf en meer informatie vindt u binnenkort ook ad valvas.
Ik wil er vooral bij de nieuwelingen op aandringen om aan deze tweedaagse deel te
nemen. Zo leert u snel andere dames kennen en groeit er een leuke sfeer in de
groep. Maak u geen zorgen over uw hoge handicap: het gaat hier over de
gezelligheid, het plezier en het gevoel ‘erbij te zijn’. De anciens zullen u op een
aangename manier de juiste weg wijzen op de baan.
Varia
Als u zich voor wedstrijden inschrijft op i-Golf, kunt u alle informatie over de wedstrijd
opvragen door te klikken op (i). Veel dames, zelfs al zijn ze al jarenlang lid van onze
club, weten dit niet. Is er toch nog iets onduidelijk, dan staan het secretariaat en de
mensen aan de balie steeds ter beschikking om u verder te helpen.
Als u zich op i-Golf inschrijft voor een Qualifying-wedstrijd, krijgt u de keuze vanaf
welke tee box u wilt spelen. U mag slechts één tee box afwijken van de tee box
waarvan u normaal speelt. Speelt u normaal van rood, dan mag u ervoor kiezen om
van blauw te spelen. Speelt u normaal van blauw, dan mag u ervoor kiezen om van
rood of van geel te spelen. De extra strokes die u krijgt, worden automatisch
aangepast op uw scorekaart.
Lieve golfdames,

De honger naar golf, sportiviteit en gezelligheid begint met de aankomende lente te
kriebelen. Ik kan iedereen alleen maar aanmoedigen om zo veel mogelijk deel te
nemen aan onze dinsdagwedstrijden en de bijhorende activiteiten. Carl Magnus en
zijn team zorgen steeds voor afwisselende dagmenu’s.
Nog een tip! Maak van deze periode gebruik om uw clubs grondig schoon te maken.
Laat indien nodig nieuwe grips aanbrengen (meer info hierover kunt u bekomen bij
Lien’s Pro Shop). Neem nu nog enkele golflessen zodat u klaar bent om in de
allerbeste omstandigheden van start te gaan in het nieuwe golfseizoen.
Ik zie iedereen graag talrijk op de baan!
Tot binnenkort
Uw Ladies Captain
Anne-Marie Van Hoof-Janssens

