
Zaterdag 1 augustus 2020

We leven nog steeds met het Corona protocol
We zullen er nog wel even mee moeten leven, maar golfen gaat toch prima met
z'n protocol.
Deze keer geen voorzittersvlog, die kunnen we volgende maand weer tegemoet
zien.

Veel plezier met het lezen en doorklikken in deze nieuwsbrief.
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Bunkerharken en
aanmeldzuilen

De baanmanager maakt u nog even attent op de
bunker harken en het aanmelden op de
aanmeldzuilen.

Lees meer >

25 augustus 'Heelsumse
Damesdag'
Schrijf alvast in jullie agenda: dinsdag 25 augustus 
'Heelsumse damesdag’ op onze golfclub. Inclusief
lunch, mode-aanbod uit de Foregolfers shop en leuke
prijzen.

Lees meer >
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Clubfitting by Foregolfers
Wij beschikken over fitting apparatuur en volop democlubs in heel veel
specificaties van alle grote merken zoals CALLAWAY, TAYLOR MADE, PING,
TITLEIST, COBRA, MIZUNO.

Plan vandaag nog een afspraak in voor een persoonlijke fitting. Of met Patrick
Zelechovsky als erkend clubfitter of met een van de golfprofessional van
GOLFSCHOOL HEELSUM
met wie wij nauw samenwerken. Zo vinden wij samen de juiste clubs die bij je
golfswing passen voor nog meer golfplezier!

Voor alle reparaties rondom je bestaande set kun je terecht bij onze erkende
clubfitter Victor Ruhrop met ruim 30 jaar ervaring.
Vakmanschap voor jullie golfplezier!

Team Foregofers

Kruizen en stippen in
de baan

Begin juli zijn deze merktekens
geplaatst voor de NGF die metingen
zouden komen doen voor de Course-
Rating. Of te wel hoe moeilijk is onze
baan.

Lees meer >

Nieuw pakket en Tip
Golfschool Heelsum
Allereerst willen wij jullie attenderen
op ons nieuwe lespakket. Na het
grote succes in de lessen na de
corona tijd starten wij vanaf 1
september 2020 met ons nieuwe
lespakket.
Daarnaast is er ook nog een 'Tip".

Les meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/kruizen-en-stippen-in-de-baan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuw-pakket-en-tip-golfschool-heelsum


Verder naar een mooie baan !
Het marshalteam wil graag een bijdrage leveren aan een prachtige baan in 2020.
Daarom hebben we er voor gekozen om met thema’s te gaan werken. Regelmatig
kiezen we een nieuw thema.

Lees meer >

Nieuws van de
wedstrijdcommissie
augustus

De wedstrijdcommissie is weer
begonnen met het organiseren van
wedstrijden. Helaas gaat dit af en toe
gepaard met (nieuwe) EGolf-4U
problemen.

Lees meer >

De regenboog
wedstrijd
De Regenboogwedstrijd: Creëer je
eigen ideale baan.
Wellicht de meest bijzondere
wedstrijd van het jaar.

Op 29 augustus wordt de
Regenboogwedstrijd gespeeld.

Lees meer >

Afsluiting voorjaar jeugd
De jeugd heeft het voorjaarsseizoen weer sportief
afgesloten. De Pro’s hebben de laatste les gebruikt
voor een heel actief en leerzaam parcours op zeven
holes waarbij in spelvorm hindernissen genomen
moesten worden.
Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/verder-naar-een-mooie-baan
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Afmelden voor de nieuwsbrief

Highsummer Sale 2020 tot -50%
Hoogste tijd voor een nieuwe zomer outfit ! Geselecteerde golfmode nu met extra
kortingen oplopend tot 50%.

Collecties van RÖHNISCH, DAILY SPORTS, KJUS, FOOTJOY, PAR 69, BRITTIGAN,
LINDEBERG en heel veel andere golfmerken nu extra voordelig.

Kom en slag je slag voor je favoriete zomerlook 2020
Team Foregolfer

NGF Competitie 2021
Dit jaar zullen wij allemaal niet snel vergeten, voor
het eerst in de historie dat de voorjaarscompetitie
gecanceld is, maar wat geweest is geweest en we
gaan weer positief vooruitkijken naar de competitie
van 2021.

Lees meer >
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