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Inleiding 

Damme Golf & Country Club is één van de meest dynamische en actieve 

golfclubs in België. Met een oppervlakte van meer dan 100 hectare en 1.750 

leden is DGCC alvast één van de mooiste clubs van Vlaanderen.  

De prima onderhouden terreinen, de pracht van de ongerepte zichten, 

het sterke niveau van de baanarchitectuur en het uitgekiende evenwicht in de 

opeenvolging van de holes zijn een perfecte combinatie voor een sublieme 

golfervaring. 

Mede door de afwisselende natuurlijke hindernissen, zijn de 18-holes 

Championship-course en de 9-holes Presidents Nine, een boeiende uitdaging 

voor elke golfer. Zowel de beginnende als de gevorderde spelers kunnen naar 

believen aan hun golfswing werken op de 9-holes compact course, de ruime 

driving range, de oefengreen en de fraaie indoor trainingshal. Het hoogstaande 

professionele kader is ten allen tijde beschikbaar voor pertinent advies.  

De historische “Stockmanshoeve” werd met veel smaak omgebouwd tot 

een stijlvol clubhouse. In deze zogenoemde 19de hole, kan men gezellig napraten 

over de al dan niet geslaagde prestaties van de dag. Het restaurant heeft een 

uitgebreide kaart tegen iedere kleine of grote honger voor of na de golfpartij. 

Bovendien is er een zalig beschut terras, om, wanneer de zon schijnt, stilletjes te 

genieten van de rust en de vrede van deze uitverkoren plek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WEDSTRIJDEN 

Door de grote variatie in leeftijd van onze 1.750-tal leden - de jongste is 

4 jaar oud en de oudste is 90 jaar jong - kunnen wij verschillende competities 

organiseren in een leeftijdsgebonden categorie.  

Dit zijn zowel kleinere competities voor een beperkt aantal leden (10 tot 

20) als grote competities waarvan het aantal deelnemers al gauw oploopt tot een 

150-tal. Op deze manier bieden wij voor elk wat wils. De leden worden voor het 

spelen van wedstrijden onderverdeeld in verschillende groepen, nl Club, 

Senioren, Ladies, Gentlemen, Young Adults, Old Young Adults, Juniors & Rabbits. 

De dag wordt altijd afgesloten met een prijsuitreiking, receptie en 

eventueel een verzorgd diner. U als lid & uw genodigden kunnen altijd terugblikken 

op een waardevolle netwerkdag. 

 

SPONSORING CLUBWEDSTRIJDEN 

De Clubwedstrijden worden meestal tijdens het weekend gespeeld en 

staan open voor alle leden van onze club, ongeacht het geslacht of leeftijd. Aan 

deze wedstrijden nemen zo’n 80 tot 150 golfers deel. 

Wat mag u zoal verwachten: 

• U kan/mag  de nodige publiciteit voorzien & verwachten.  

o Uw firma en/of naam wordt vermeld in onze 

wedstrijdkalender. 

o Na elke wedstrijd verschijnt er een fotoreeks op de website.  

o U kan een gepersonaliseerde mailing uitsturen naar alle 

leden van de club.  

o U kan/mag een goodiebag bezorgen aan alle deelnemers. 

o Vlaggen/banners/… kunnen worden geplaatst op & naast 

het parcours op de dag van de wedstrijd. 

o U kan het clubhuis gebruiken om producten tentoon te 

stellen.  

o Tijdens de prijsuitreiking kan u een uiteenzetting bezorgen 

van uw onderneming. 

o …. 

• Voor golfers die geen lid zijn van DGCC, krijgt u 5 greenfees die u 

kan laten deelnemen aan de wedstrijddag zelf. Let wel: Een niet-lid 

moet minstens een hcp hebben van 36. Uitzonderingen hierin 

worden niet toegestaan. 

• Indien u meer genodigden wenst uit te nodigen, kan dit aan het 

voordeeltarief die dan van toepassing is. (Ongeveer 50%) 

• Als sponsor kan/mag u zelf uw flight kiezen en een gewenst startuur 

doorgeven.  

• Indien u wenst kunt u een ontbijt, snack, drankje, … voorzien.  



 

 

Prijsuitreiking: 

U wordt verwacht een aantal prijzen te voorzien. U kan hier zelf voor 

zorgen of u kan bv. golfbenodigdheden aankopen in de shop. Van waardebonnen 

tot tassen, kledij, … De mogelijkheden zijn eindeloos.  

Hoeveel prijzen moet u ongeveer voorzien:  

Single wedstrijden:  

• 1 brut-prijs (de laagste score van de dag) 

• 1ste, 2de en/of 3de prijs in 3 categorieën.  

• 1 prijs Rabbits 

• 1 prijs 9-holes-wedstrijd 

• 1 prijs Compact-wedstrijd 

• 2 tot 4 nearest-to-the-pin prijzen  

 

De waarde van een prijs ligt gemiddeld op 75 euro per persoon, waarbij 

een eerste prijs een hogere waardering krijgt dan een tweede of derde prijs.  

Catering: 

Dit luik is allicht het meest belangrijke voor de leden en wordt ook veruit 

het meest gewaardeerd. In samenspraak met de catering en de captain bepaalt u 

wat u wenst aan te bieden. Vaak wordt geopteerd voor:  

• Een receptie van wijn/bier/cava/… 

• Half uur tot uur open bar 

• Een 3 tot 4 hapjes, zowel warm als koud.  

 

Kostprijs:  

Om u een schatting te bezorgen geven wij altijd de volgende bedragen 

mee. Maar weet natuurlijk dat u zelf hierin het meeste zeggenschap heeft:  

• 1.000 euro voor de prijzen 

• 2.500 euro voor de catering én receptie 

• Geschenkje bij de start/aankomst is variabel 

• De waardering van onze leden is onbetaalbaar 

 

Contact 

Contacteer ons voor meer informatie 

Alexander Hautekiet 

Damme Golf & Country Club 

050 35 35 72 

alexander@groupterwyndt.be  
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