
Beginnen met golf….

Individueel testpakket              € 200  + € 20 (start-to-golf-pas VVG, incl. verzekering)

 5 x ½ uur privé-les bij gediplomeerde Golf Professional
 2 maanden toegang tot oefeninstallaties en clubhuis
 1 rondje (5 of 6 holes) onder begeleiding van ervaren golfer op par 3-course
 Regelboekje + rabbitboekje
 Gebruik van golfclubs gedurende deze periode. Of u kan aan een voordelige prijs een 

beginnerssetje aanschaffen in onze golfshop.
 Ballen op de driving range dienen zelf getankt aan de ballenautomaat

Aanbod voor groep(je) van minimum 5 personen    € 100 pp  + € 20 pp voor start-to-golf-pas,
incl. verzekering

Kan u vrienden, kennissen en/of familie ertoe bewegen samen met u de eerste golfstappen 
te zetten, raden wij deze formule ten zeerste aan : gedeeld leed is half leed, en plezier in 
groep is dubbel plezier ! Op gepaste tijden, organiseert Spiegelven zelf een reeks 
groepslessen. Informeer u op het secretariaat !

 4 x 1 uur les : dagen en uren af te spreken bij onze golfleraars
 lopen enkele holes op par 3-baan onder begeleiding van ervaren golfer
 2 maanden toegang tot oefeninstallaties en clubhuis
 Regelboekje en rabbitboekje
 Gebruik van golfclubs gedurende deze periode. Of u kan aan een voordelige prijs een 

beginnerssetje aanschaffen in onze golfshop.
 Ballen op de driving range dienen zelf getankt aan de ballenautomaat

Aanbod 3 : individueel                                     € 1000, inclusief start-to-golfpas



 U bent gedurende een jaar lid van de bovenbaan par 3
 10 uur privé-les
 U ontvangt een regelboekje en een rabbitboekje
 Deelname aan activiteiten onder begeleiding op de bovenbaan
 De golfleraar stelt u golfmateriaal ter beschikking
 Ballen op de driving range dienen zelf getankt aan de ballenautomaat

Weetjes

 Kledij : verzorgd sportief. In de golfsport speelt men niet met t-shirt (wel polo) 
,gescheurde jeans of joggingbroek

 Schoenen : een vlakke schoen volstaat. Dit kan een tennisschoen zijn, dockside.. 
Eénmaal men de definitieve stap maakt naar een lidmaatschap, zal wel gevraagd 
worden uitsluitend met specifieke golfschoenen het terrein te betreden.

 Het “PC” is een speciaal opgericht comité om beginners hun eerste stappen te helpen
zetten in het golfgebeuren. Ook richten ze regelmatig activiteiten in voor beginners : 
instructies etiquette, regelavond, wedstrijdjes, enz.. Aarzel niet om hen aan te 
spreken, zij zijn er immers voor u !

 Hopelijk is een lidmaatschap op de kleine baan of de championshipcourse de 
volgende stap voor u !


