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Beste Leden,  

We kijken samen met u terug op een bijzonder mooi en geslaagd golfseizoen.  De weersom-
standigheden waren dit jaar uitzonderlijk maar in tegenstelling tot veel andere golfterreinen 
bleef het Millenniumparcours tijdens de zomerse hitte in topconditie!  Talloze golfactivitei-
ten vonden weer plaats en iedereen beleefde ongetwijfeld onvergetelijke golfmomenten!

Nu gaan we echter het winterseizoen in, doorgaans komkommertijd voor een golfclub....  
Maar op Millennium geven we hier niet aan toe!  Zoals u zal kunnen lezen in deze editie van 
de Maillennium valt er zelfs nu veel nieuws te rapen op onze club:  we verwelkomen enkele 
nieuwe teamleden, we starten met nieuwe projecten en tijdens de komende winterperiode 
gaan we het clubleven actief ondersteunen met nieuwe initiatieven voor de leden.  

Dus ook buiten het golfseizoen is en blijft Millennium Golf ‘the golf to be’ voor alle leden!  

Intussen zijn wijzelf, onze medewerkers en alle vrijwilligers al druk bezig met de voorberei-
dingen voor 2019!  We gaan voluit voor topkwaliteit en service met als kers op de taart de 
organisatie van de European Challenge Tour op Millennium Golf van 26 augustus tot en met 
1 september 2019, een organisatie die een nieuwe boost zal geven aan de kwaliteit van ons 
te terrein en de uitstraling van Millennium Golf!

Het Millennium-team

Einde golfseizoen...maar boordevol nieuws!

Uitnodiging 
Ledeninfovergadering

Op maandag 10 december 
organiseren wij om 19h30 in 

het clubhuis onze 
jaarlijkse ledeninfo-

vergadering.  

Hierbij willen we de leden 
informeren over de stand 

van zaken van de club en ook 
een toelichting geven over 

het beleid in de club voor het 
komende jaar.

Inschrijven via i-golf 
activiteitenkalender

 

Openingsuren onthaal en shop: tijdens de wintermaanden sluit het onthaal en de shop om 15h00
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Millennium Golf werd de voorbije 
weken tweemaal onderscheiden door 
Golf Vlaanderen!  De vernieuwde 
jeugdwerking veroverde het 
‘rabbitlabel’ en Millennium werd 
algemeen onderscheiden als ‘g-golf-
vriendelijke club’!

Rabbit label voor de jeugdwerking!

Het jeugdsportfonds is een project 
van Golf Vlaanderen in samenwerking 
met de Vlaamse Gemeenschap en 
Sport Vlaanderen met als doel de 
golfclubs te helpen hun jeugdwerking 
te optimaliseren en een evenwichtig 
jeugdbeleidsplan te kunnen uitwerken. 
Indien het jeugdbeleid van een club 
voldoet aan bepaalde criteria maakt ze 
aanspraak op een label.

Millennium Golf behaalde met de nieuwe 

jeugdwerking in 2018 al onmiddellijk het 
Rabbit label! 

Dit label is een kwaliteitslabel 
gekoppeld aan vooropgestelde normen 
als “Promo club” voor jeugdgolf. Om 
dit label te behalen moet voldaan 
worden aan bepaalde promotionele en 
organisatorische voorwaarden.

Aan het label is een subsidiebedrag 
gekoppeld dat volledig terug 
geïnvesteerd wordt in de jeugdwerking.

Wanneer de jeugdwerking op 
kruissnelheid komt dan ambiëren we 
ook het birdie en eagle label.  Deze labels 
zijn eerder gekoppeld aan de deelname 
van de jeugd aan Vlaamse en Nationale 
jeugdwedstrijden. 

G-golf friendly label voor Millennium!

U heeft het ongetwijfeld al gemerkt.  
De twee eerste parkeerplaatsen zijn nu 
gereserveerd voor personen met een 
beperking.  Dit initiatief vormde het 
sluitstuk van het G-golf  dossier van 
Millennium Golf!

Het G-golf project heeft als doel 
om mensen met een fysieke, 
visuele en auditieve beperking of 
autismespectrumstoornis te begeleiden 
in het hele proces van kennismaking met 
golf tot duurzame beoefening van de 
sport.

Met de goedkeuring van het project 
binnen de beleidsfocus Laagdrempelig 
Sporten en de financiële steun vanuit 
Sport Vlaanderen wil Golf Vlaanderen 
haar clubs aanzetten om initiaties en 
lessenreeksen voor deze doelgroep(en) 
aan te bieden, een toegankelijke 
infrastructuur te creëren, aangepast 
materiaal te voorzien en tot slot een 
G-afdeling in de club op te starten.

We zijn trots te melden dat Millennium  
Golf als één van de vier Vlaamse clubs 
het G-golf label behaald heeft!   

We danken alle personen die hebben 
bijgedragen tot deze mooie onderscheidingen 
voor onze club, vooral het jeugdcomité en 
Sara Wyndaele voor het opmaken van de 
subsidiedossiers!

Millennium Golf verovert twee ‘labels’

Onderscheidingen!
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Spelers en greenkeepers samen op het terrein
Wanneer wij golfers nog niet beseffen dat de nieuwe dag 
al begonnen is, ronken de machines van de greenkeepers 
al op de baan.  Dat is meestal rond 6 u. Ze zijn er zo vroeg 
bij om al zoveel mogelijk werkzaamheden gedaan te heb-
ben, voordat wij golfers komen.

De greens worden vijf tot zes maal per week gemaaid. De 
greens van achttien holes maaien is ruim twee hectare, 
dat is twintigduizend vierkante meter. Met de maaier 
duurt dat ongeveer een halve dag (4 uur). Soms komt het 
voor dat er een bal richting green geslagen wordt, terwijl 
er nog een greenkeeper aan het werk is. Het gebeurt dan 
wel eens dat iemand geraakt wordt.

Eind oktober komt de bladblazer weer op de baan, 
helaas een lawaaierige klus die wel wat voor ergernis 
kan zorgen. Als de winter zijn intrede doet wordt er ook 
meer aan bosonderhoud gedaan met de kettingzaag of de 
bosmaaier.

De laatste weken bereikten ons berichten van enkele 
incidenten tussen golfspelers en greenkeepers, geluk-
kig allemaal zonder veel erg. Daarom hierbij een warme 
oproep om rekening te houden met elkaar maar vooral 
wederzijds begrip te tonen. Slinger elkaar daarom geen 
onnodige verwijten naar het hoofd: golfers moeten 
enerzijds kunnen genieten van hun partij, greenkeepers 
moeten anderzijds hun werk kunnen doen.
Denk daarbij ook even aan het aanharken van de bunkers 
en het herstellen van de pitchmarks. Dit komt ons terrein 
ten goede en bespaart de greenkeepers achteraf heel wat 
werk.

Golfterrein - Winterrules
Tijdens de winterperiode wordt er op oneven dagen op 
hole 1 en op even dagen op hole 10 gestart.  Aangezien er 
in de winter  veel golfers maar negen holes spelen wordt 
het terrein zo meer gelijkmatig belast.

Tijdens te natte periodes bestaat de mogelijkheid dat het 
terrein ingekort wordt tot 14 holes (sluiting van holes 8, 
9, 13 en 14).  Dit wordt  uiteraard op voorhand aangekon-
digd.

Net zoals vorig jaar is het niet meer verplicht om met 
matjes te spelen op het terrein.  Bij vrij spelen is dit nog 
wel toegelaten.  We vragen wel de divots terug te vullen 
met zand.

Hetzelfde geldt voor de winterbanden.  Dit is niet verpli-
cht maar blijft toegelaten.

De wintergreens zijn aangeduid met blauwe vlaggen.  
Wanneer er ‘s morgens allemaal wintergreens in spel 
zijn, is het verplicht naar deze blauwe vlaggen te spelen.  
De vlaggen zullen niet verplaatst worden, tenzij er maar 
enkele wintergreens zijn.  De aanduiding wanneer er 
wintergreens zijn, zal duidelijk geafficheerd worden 
aan het onthaal. 

Tee hole 7
Onlangs zijn de greenkeepers begonnen met het nivel-
leren van de tee van hole 7.  Deze was in de loop de 

Van de greenkeeping
jaren bol te komen liggen.  De tee zal na het nivelleren 
opnieuw bezood worden, zodat hij op vrij korte termijn 
terug speelklaar zal zijn.

Prikken van de greens
Het prikken van gaten in de green en het vullen van de 
gaten met zand gebeurt niet om de golfer te pesten. 
Het is een onderhoudsmaatregel om de kwaliteit van 
de green op de lange termijn te waarborgen. Het moet 
gebeuren in het groeiseizoen zodat het gras meteen 
kan herstellen van dit zware onderhoud. Dus het 
gebeurt vaak met warm weer, net op het moment dat je 
een ronde wilt spelen ... 

Als er niet geprikt en bezand wordt, dan zal de kwaliteit 
van de greens snel achteruitgaan. Er zullen ook 
schimmels en ziektes in de greens komen en dan wordt 
het putten pas echt vervelend, veel vervelender dan die 
paar dagen nadat de greens geprikt en bezand zijn. 

Op Millennium wordt er driemaal per jaar geprikt, in 
het voorjaar, in de zomer en in het najaar.  Soms wordt 
met volle tanden geprikt en soms met holle.  Tussen-
door zijn er ook prikbeurten met fijne tanden maar die 
hebben weinig of geen invloed op de kwaliteit van de 
greens.

Uitbreiding machinepark

Millennium Golf heeft een nieuwe Wiedenmann Super 
500 klepelmaaier aangekocht. Met deze machine is het 
mogelijk bladeren te ruimen, de fairways te verticu-
teren maar vooral ook de rough te verschralen. Een 
schralere rough ziet er op termijn heel mooi uit maar 
vooral … je vindt er je bal gemakkelijker in terug!

In de pipeline
Volgende projecten staan nog gepland voor de winter-
maanden:
• Een nieuwe berging in cortenstaal rond de afval-

containers
• Verder herstellen van de oeverbeschoeiing met 

azobehout.
• Bijkomende drainages op hole 1 

en 9.
• Verbeteren van de paden.
• ...

 Uitbreiding marshalteam
Eddy Ritzen (foto) versterkt vanaf 
nu het operationeel marshalteam op 
Millennium.  Hij zal vooral verant-
woordelijk zijn voor het onderhoud 
van de driving range. 
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Maak kennis met Kars, de nieuwe Pro
KARS IS EEN GEDREVEN GOLFPROFESSIONAL, DIE NIETS AAN HET TOEVAL 
OVERLAAT. MET 11 JAAR SPEELDE HIJ AL INTERLANDS VOOR JONG 
ORANJE. MET 19 JAAR WAS HIJ DE JONGSTE GEDIPLOMEERDE 
GOLFPROFESSIONAL VAN NEDERLAND. IN EUROPA, CANADA EN IN DE 
USA VOLGDE HIJ ALLE DENKBARE CURSUSSEN OP HET HOOGSTE 
NIVEAU: SWING TECHNIEKEN, INSPANNINGSFYSIOLOGIE, PUT 
TECHNIEKEN, SHORT GAME, BEWEGINGSWETENSCHAPPEN, 
BIOMECHANICA EN STUDIES GERICHT OP MENTALE INSTELLING.KARS 
HEEFT ZICH, NAAST INTENSIEVE TRAINING VAN VOLWASSENEN, DE 
LAATSTE JAREN GESPECIALISEERD IN JUNIOR GOLF, 3D GOLF, FORCE 
PLATE’S EN TRACKMAN. HIJ BRENGT GEMOTIVEERDE GOLFERS OP EEN 
SPEELSE WIJZE DE BEGINSELEN VAN HET GOLFSPEL BIJ. DE BETERE 
GOLFERS WORDEN ZEER INTENSIEF BEGELEID, OOK NAAST DE 
CONTACTUREN ZAL KARS VOOR COACHING ZORGEN.

KENNISMAKINGS AVOND: 
DONDERDAG 15 NOVEMBER 19U00 

MILLENNIUM GOLF CLUB - PAAL
INSCHRIJVEN VIA JULIE  GRESEL - PROSMANS

JULIE .PROSMANS@GMAIL .COM
0031611425590

 

A C A D E M Y

Millennium verwelkomt Kars Gresel als nieuwe golfprofessional 
Deze week start Kars Gresel als golfpro op Millennium Golf.  
Kars zal vanaf nu samen met collega pro Sander Lemmens instaan voor de golfo-
pleidingen op onze club.  

Kars zal meewerken aan de uitbouw van de Millennium Golf Academy.  Op Mil-
lennium Golf beschikken we over alle mogelijkheden en de perfecte basisaccom-
modatie om een professionele Golf Academy uit te bouwen.   Dit is ook één van 
de redenen waarom Kars voor Millennium Golf koos boven verschillende andere 
aanbiedingen.  Zijn en ook onze ambitieuze plannen richten zich tot zowel begin-
ners als topspelers, jeugd, volwassenen en senioren.    

De uitbouw van de Millennium Golf Academy zal stapsgewijs en doelgericht ge-
beuren en in de komende wintermaanden stilaan zichtbaar worden.
Kars zal voor de marketing bijgestaan worden door zijn echtgenote Julie.

Het is nu al mogelijk om lessen te boeken bij Kars via i-pass of via e-mail en bov-
endien vindt u onderaan al enkele aanbiedingen om kennis te maken met deze 
nieuwe pro.  Daarnaast organiseert  hij op donderdag 15 november een kennis-
makingsavond waarbij iedereen welkom is.

We wensen Kars en Julie veel geluk op Millennium!  

 —> Neem voor meer informatie over Kars (biografie, diploma’s stages, etc) zeker een kijkje op zijn 
website:  
https://coachkars.wixsite.com/website/

Millennium Golf Academy

Twee Millennium - initiatoren begin-
nen pro-opleiding!

Bart Verwimp en Karl Van Tendeloo, twee 
initiatoren van Millennium Golf, starten op 1 
januari met de opleiding trainer b/pga coach 
of de volgende stap op weg naar het volwaar-
dige statuut van Golf Professional.  

De opleiding Trainer B golf (PGA Coach) valt 
onder de bevoegdheid van Golf Vlaanderen 
en de VTS (Vlaamse Trainersschool) i.s.m. de 
PGA of Belgium. De opleiding tot Trainer B 
golf wordt volgens het opleidingsstramien 
van de Vlaamse Trainersschool gegeven en 
focust zich op les geven & coachen. Veel suc-
ces aan Bart en Karl!
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Ledenraad

Wintergroepstrainingen met de golfpro’s
starten opnieuw vanaf dinsdag 20 november!

Elke dinsdagavond van 18h00 tot 20h00
Deelname 10€/pers/keer
Drankje voorzien
Inschrijven via i-pass

Iedereen welkom!

 

 

 Waar   : Millennium Golfclub 

Wat   : 1.5 u les 

Wanneer  : wekelijks zaterdag 

Aanvang  : 13.00 uur  

Prijs   : € 20/pp/les 

Inschrijven  : i-golf/activiteiten of 
via sandergolf@hotmail.com 

Minimaal aantal deelnemers is 4 , 
maximaal is 6 (vol is vol), bij meerdere 
inschrijvingen zal er een nieuwe groep 
gemaakt worden. 
 
 

Millennium Golf – Donckstraat 30 – 3583 Paal-Beringen – Tel : 013/61.89.52 – Info@millenniumgolf.be

NIEUW : Groepslessen ! 
Vanaf 3 November 

Het einde van het golfseizoen is 
helaas aangebroken...  
Maar niet getreurd! 
Om volgend seizoen in topvorm te 
starten, is het vaak aangeraden 
om tijdens de wintermaanden te 
blijven oefenen. 
 

 

Groepslessen
bij pro Sander 

Lemmens

MILLENNIUM GOLF DRIVE IN
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Christmas pop-up initiatief in het clubhuis!

Tijdens de weekends in november kan je in de zijvleugel van het  clubhuis een leuke decoratie pop-up ontdekken!  
Verschillende merken stellen er hun leukste interieurideetjes voor de Eindejaarsperiode tentoon.  Iedereen welkom!
Breng zeker een bezoekje aan deze pop-up!
Bent u nog op zoek naar het ideale eindejaarscadeau voor een golfer, dan kan je hiervoor natuurlijk in onze golfshop terecht!

...Ondertussen in het clubhuis!
Nieuwe Chef!

Sinds 1 november werd ons 
Millennium keukenteam versterkt 
met chef-kok Anwar Hossein.  
Anwar was gedurende 16 jaar 
de chef van de bekende Diestse 
brasserie Oud-Diest.

Anwar zorgde er voor een 
bijzondere keuken, die een goede 
reputatie genoot.  Zijn keuken 
bestaat dan ook uit eenvoudige 
gerechten met verse ingredienten 
en een bijzondere kruidentoets.  
Ontdek zeker zijn beroemde 
‘Sizzling Beef’!  

Samen met collega-kok Kristel 
Kerkhofs zal Anwar ongetwijfeld 
de Millennium keuken naar 
nieuwe hoogtes brengen!

We wensen Anwar veel succes op 
Millennium!

Nieuwe openingsuren Clubhuis!
Vanaf nu ook open op dinsdag, don-
derdag en vrijdagavond!

Met het nieuwe élan in de keuken, zetten 
we ook in op uitgebreidere openingstijden 
tijdens de winterperiode!  We hopen dat in 
de komende wintermaanden veel Millenni-
umleden opnieuw de weg naar het clubhuis 
vinden, ook zonder te komen golfen!

OPENINGSUREN  WINTER SEIZOEN :
Maandag  
keuken  12.00-17.00
zaal  11.00-18.00

Dinsdag 
keuken  12.00-21.00   
zaal  11.00-22.30

Woensdag 
keuken  12.00-19.00   
zaal  11.00-20.00

Donderdag 
keuken  12.00-21.00   
zaal  11.00-22.30

Vrijdag   
keuken  12.00-21.00   
zaal  11.00-22.30

Zaterdag  
keuken  12.00-21.00   
zaal  11.00-22.30 

Zondag   
keuken  12.00-19.00   
zaal  11.00-21.00`
       

Save the date!
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie!

Klink samen met het Millennium Team en al 
uw golfvrienden 

op een nieuw fantastisch golfjaar!

zaterdag 26 januari 2019
De receptie gaat door van 17h tot 19h.

Aansluitend organiseren we een 
nieuwjaarsdiner. 
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Millies-news!
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje!

Binnenkort is het weer zover, dan reist de Sint naar België om zijn verjaardag te vieren. 
En goed nieuws, want hij heeft ons beloofd om op zaterdag 24 november samen met zijn 
pieten een bezoek te brengen aan het mooie Millennium Golf. 

Sinterklaas verwacht alle brave golfkindjes vanaf 14h voor een heus Sinterklaasfeest 
vol knutselplezier, spelletjes en aanleren van gekke kunstjes! De Sint heeft ook beloofd 
dat hij voor iedereen wat lekkers zal meenemen! De Kids die les volgen bij The Millies 
krijgen nog een extra cadeautje. Wees dus maar braaf tijdens de volgende lessen, want 
wie braaf is krijgt lekkers!

Gelieve uw komst op voorhand te melden aan het secretariaat bij Sara.

Winning Team 

Het Senioren Dames Team 
heeft een schitterend 
parcours afgelegd tijdens de 
Senioren Interclubs! Met als 
kers op de taart  een gewon-
nen finale van Keerbergen! 
De dames zullen volgend 
jaar een divisie hoger 
spelen!

 Proficiat Ladies! 

Op zaterdag 15 december bouwen 
we de terrassen van The Mill om tot 
een van de gezelligste kerstmarkten 
van het land. Van 17h-20h kan 
u winkelen in de knusse chalets, 
smullen van heerlijke snacks en 
genieten van een gluhwein, jenever 
of warme chocomelk!

Breng zeker familie, vrienden en/of 
collega’s mee om er samen met ons 
een gezellige winteravond van te 
maken!

Een warme oproep voor 
standhouders..

Uiteraard zijn wij hiervoor nog op 
zoek naar standhouders die graag 
een chalet willen uitbaten met 
leuke winterse en/of handgemaakte 
producten.  Hoe origineler, hoe 
beter!
Inschrijven als standhouder 
kan tot en met 28 november via 
s.wyndaele@millenniumgolf.be! 
Ook niet-leden mogen zich hiervoor 
melden. 

Ho ho ho... 
Merry Christmas!
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Noteer alvast 
volgende data in 

de agenda! 

# WINTERCOMPETITIE
 Kick off op 4 november. Iedereen 

mag deelnemen!

2 SINTERKLAASFEEST 
Sinterklaasfeest op 24 november.

 Alle kinderen en kleinkinderen van 
leden welkom!

3 LEDENINFOVERGADERING
 Op maandag 10 december om 

19h30 organiseren we de jaarlijkse 
infovergadering voor de leden.

4 LADIES KERSTFEEST
 Kerstfeest op donderdag 13 

december

5 KERSTMARKT
 Zaterdag 15 december

6 DRIEKONINGENWEDSTRIJD
 Zondag 6 januari: Shotgun 9 holes

7 NIEUWJAARSRECEPTIE 
Zaterdag 26 januari 2019

8 LEDENRAAD
 Jaarlijkse quiz op zaterdag 9 

februari

Nieuw - De Beringen 
app is gelanceerd

Blijf dankzij dit nieuw communicatieplat-
form op de hoogte van alle activiteiten in 
en rond onze golfclub. De applicatie kan 
gedownload worden in de APP-store of via 
Google play. 

Ook Millennium Golf is aanwezig op deze 
app!

Put on your dance shoes and ....

Leren dansen in stijl …

Johnny Leten en Annarita Tramecere zijn de experts op gebied van stijldansen.

Sinds 25 oktober zijn we gestart met een  lessencursus van telkens 1u op donder-
dagavond exclusief voor Millenniumleden. De lessen zullen gaan over de dansjes 
waarmee je kan uitpakken op bruiloften (boogie, swing, chachacha, quick step ,…)

Prijs : 6 €/pp ( dus als koppel 60€)

Hoe laat : 20u00 

Waar : de lessen zullen doorgaan in de benedenzaal.
Maximum aantal deelnemers : 10 koppels ( Bij een te groot aantal inschrijvingen zal 
om 21u de volgende groep starten)

Inschrijven kan nog steeds.
Meer info aan het onthaal!

Geen Gsm’s toegelaten, geen foto’s , geen facebook

Lidmaatschappen 2019
In de loop van de maand november worden alle leden zoals gewoonlijk uitgenodigd 
om hun lidgelden en bijdrages voor het volgend jaar te betalen.  

Om de lidgelden competitiever te maken tegenover de andere clubs blijven de 
lidgelden voor 2019 niet alleen ongewijzigd maar wordt er zelfs een mooie extra 
incentive voorzien van 7 à 10% korting op het lidgeld voor wie tijdig (valutadatum 20 
december) betaalt.  
Omdat we wensen dat deze incentive bijdraagt tot het promoten van het clubleven 
wordt de korting uitbetaald onder vorm van horecavouchers voor het winterseizoen 
(geldig tot en met 30 april 2019).  Bij de uitnodiging tot betaling wordt dit in detail 
toegelicht.  


