
“GOLF ON MONDAG” = GOM UITSTAPPEN 2021 

Naar jaarlijkse traditie organiseren wij ook dit jaar een aantal “GOM” uitstappen.  

Waarom op maandag? Gezien bij de meeste golfclubs de maandag de minst drukke dag van de week 
is, negociëren wij om een “uitzonderlijke/goede/lage” greenfee bekomen. Uiteraard houden wij 
rekening met het aanbod aan mooie terreinen én de afstand vanuit onze uitvalsbasis. 

DATA 2021: 

Maandag 22.03 – Golf & Country Club Oudenaarde, Kortrijkstraat 52, 9790 Wortegem-Petegem – 
course Den Anker. Eerste flight om 10.30u – greenfee 52 euro (mits gezamelijke betaling). 
Course Den Anker opent met een vriendelijke Par5 en heeft zijn apotheose met de fameuze Par3 
over de kasteelvijver. Anderzijds beschikt dit terrein over een aantal schitterende, maar niet te 
onderschatten holes langsheen én over de oude Scheldemeander “Elsegem”. 
 
Maandag 26.04 – Golf du Sart, 5 Rue Jean Jaurès, 59650 Villeneuve-d'Ascq, Frankrijk – (via E17 = 71 
km = 50 minuten) prachtige kasteelcourse met verschillende reliëfniveau’s vlak over de grens. Eerste 
flight om 11u – greenfee 40 euro vanaf groep van 20 spelers. 
 
Maandag 31.05 – Golf & Countryclub De Palingbeek (Ieper), Eekhofstraat 14, 8902 Ieper. 
Deze mooie course in de Westhoek ligt tussen de historische stad Ieper en de Franse grens.   
Eerste flight om 11u -  greenfee vanaf 10 pers = 63 euro ; vanaf 30 spelers = 56 euro (mits 
gezamelijke betaling). 
 
Maandag 28.06 – Golf Lille Metropole, Rond-Point des Acacias, 59790 Ronchin, Frankrijk – (via E17 = 
78 km = 55 minuten) – Een ietwat links parcours met zeer afwisselende holes én af en toe een blind 
shot – ook voor longhitters een uitdaging – eerste flight om 11u - greenfee 42.50 euro. 

Maandag 26.07 – Waregem Golf - Bergstraat 41, 8790 Waregem – eerste flight om 10.24 uur – 
greenfee 50 euro.  

Maandag 23.08 – Dunkerque (Fr) - Dunkirk Golf Bleu Green, 2075 Route du Golf, 59380 Téteghem-
Coudekerque-Village, Frankrijk (via E40 = 110 km = 1u 20 min)– course “Vauban” – mooie, niet te 
onderschatten course met een grote diversiteit aan holes.  Eerste flight om 11 uur - greenfee: 40 
euro groep tussen 10 en 29 spelers – méér dan 30 spelers euro. 

Maandag 27.09 – Golf & Country Club Oudenaarde, Kortrijkstraat 52, 9790 Wortegem-Petegem – 
course ’t Kasteel. Kasteelcourse is een prachtige en eenvormige parkbaan, met veel variatie en 
uitdagingen voor de golfspeler van elk niveau. Eerste flight om 10 u – greenfee 52 euro (mits 
gezamelijke betaling). 

Maandag 25.10 – De Kluizen (Aalst) - Zandberg 7, 9300 Aalst : (2x9 holes). Golfen in een oase van 
groen. Eerste flight om 10.30 uur – greenfee gevolgd door de dag-lunch aan de uitzonderlijke prijs 
van 50 euro pp. 

Inschrijven: steeds via i-golf 

Bijkomende inlichtingen – GOM-verantwoordelijke: 
Marie-Ange* - gsm 0473 522 492 ; marieange.soens@telenet.be 
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