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De Nieuwe Driving Range 

Bijlage a bij agendapunt 7 van de ALV



Veranderingen in de golfsport 
• Het gebruik van de baan wordt meer kort cyclisch 

• Minder vaak 18 holes 
• Vaker gebruik van alleen de oefenfaciliteiten 

• Behoefte aan meer ruimte voor ‘entertainment’ 

• Meer nadruk op de mogelijkheden van techniek (simulatie, tracking) 

• Meer nadruk op de kwaliteit van de voorzieningen 

• Nu is het moment om na te denken over de toekomstige kwaliteit in de dienstverlening 
• De driving range  
• De vergroting van het clubhuis 

• Onze positie in de regio 
• De enige baan in Zeeuws-Vlaanderen met volwassen oefenfaciliteiten 
• Ruim achterland in Vlaanderen



Uitgangspunten nieuwe driving range 
• Zo veel mogelijk lengte 

• Meer matten 

• Professionele studio’s voor lessen 

• Verlenging van het aantal gebruiksuren 

• Technische hulpmiddelen bij trainen en als entertainment 

• Voorzieningen voor clinics en andere evenementen 

• Optimale veiligheid van gebruikers en omstanders 

• Een gezonde financiële basis voor de realisatie 
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Uitgangspunten
• Zo veel mogelijk lengte: van 165 naar 220 meter 

• Meer matten: van 18 naar 36 

• Professionele studio’s voor lessen: twee afsluitbare, volledig geëquipeerde studios 

• Verlenging van het aantal gebruiksuren: darklight verlichting op de hele range 

• Technische hulpmiddelen bij trainen en als entertainment: Trackman of Toptracer 

• Voorzieningen voor clinics en andere evenementen: flexibele constructie en horeca 

• Optimale veiligheid van gebruikers en omstanders: ligging, netten en regels 

• Een gezonde financiële basis voor de realisatie: geen verhoging van de contributie anders 
dan de reguliere aanpassingen, strikte beperking van het risicoprofiel 



Nieuwe typen gebruik
• De oefenfaciliteiten zijn geschikt voor een grotere en bredere groep spelers 

• Trainingsarrangementen voor 
• Competitieteams 
• Beginners en gevorderden 
• Sponsors (Woeste Business Club) 

• Online registratie van resultaten 
• Oefenen en trainen 
• Nieuwe typen clubwedstrijden 
• Deelname aan nationale en internationale digitale competities 

• Betere verzorging van clinics en evenementen 
• Afstemming met de horeca 
• Afstemming met de pro 
• Afstemming met de sponsorcommissie 


