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SPANJE – BENALUP – FAIRPLAY GOLF RESORT
Op de site van FAIRPLAY GOLF RESORT in Benalup / Spanje (in 2009 is het FAIRPLAY
GOLFHOTEL & SPA verkozen tot “WORLDS LEADING BOUTIQUE GOLF RESORT”, een
5* hotel lid van “The Leading Small Hotels of The World” en ook in 2009 gekozen tot
“SPAIN’S LEADING SPA RESORT”) wordt een professioneel indoor golf
trainingscentrum gebouwd. Het is ontwikkeld in samenwerking met en zal worden
geleid door de nieuwe Pro IVAR HAUKSSON een Fully Qualified PGA uit Ijsland.

Het centrum omvat 2 putting greens, golfsimulatoren, swinganalyse
met videocamera, driving boxen en een ultra moderne biomecanic
analyse systeem. Dit alles zal in een gedeelte van de ondergrondse
parking worden ingericht.
De ingebruikname is gepland voor oktober 2010.
De werken voor een nieuw outdoor trainingscentrum zijn reeds
gestart, de nieuwe 4 Pitch&Putt holes en Practice zullen vanaf 2011 in gebruik worden genomen.

OLEN – GOLFCLUB WITBOS
De 13 holes van GOLFCLUB WITBOS werden de heren tees voorzien van
wintertees in kunstgras. Deze tees zijn nu reeds in gebruik genomen
gezien er aanpassingswerken aan de natuurgras tees worden uitgevoerd.
Na de geplande uitbreiding, alles dossiers in aanvraag, van nog 5 holes
naar een volwaardige 18 holes baan zullen ook de wintertees in kunstgras
op deze nieuwe holes worden aangelegd.

IEPER - GOLF & CC DE PALINGBEEK
Na de aanleg in 2008 van een tee-line naast de driving range en in 2009 van alle wintertees op de 18
holes in kunstgras investeert GOLF & CC DE PALINGBEEK opnieuw en nu voor de verbetering van de
driving range. Deze zal volledig worden vernieuwd op basis van een nieuw concept namelijk volledige
bedekking van kunstgras tapijt met ingesneden ronde afslagmatten zonder infill. Dit is de eerste club in
België die dit concept uitvoert.
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- Gehoord van een Viking: "The most important shot is ……
the next shot"
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- Op 30 mei wordt in Kortrijk de 1e URBAN GOLF
georganiseerd - voor
inschrijvingen www.urbangolfkortrijk.be

