
Spiegelven Golf Academy 

Op weg naar het GVB..

Analoog met het starterspakket organiseert Spiegelven in samenwerking met 
Toon Smeets van de  Pure Golf Academy een lessenreeks “op weg naar het 
GVB” .

Deelname voor dit uitgebreide pakket : 150 euro pp + 6% btw + 20 euro voor 
de Vlaamse Vereniging voor Golf (inclusief verzekering) > opgelet, voor de 
personen die al ooit eerder ergens van een starterspakket genoten, bedraagt 
deze bijdrage 52 euro. Buiten de lessen kan gedurende de periode van 19 
maart tot 26 mei vrijblijvend gebruik gemaakt van de oefeninstallaties en 
vanaf 17 april van de bovenbaan.

De groepjes zullen bestaan uit minimum 5 en maximum 8 leerlingen. Zie 
programma in bijlage.. Indien voor een volledig groepje bepaalde datums niet
passen, wordt bekeken of dit naar een ander tijdstip kan worden verschoven.

Golfmateriaal gedurende deze periode wordt voorzien.

Iedereen krijgt gratis een regel- en start-to-golfboekje

Op het einde van de lessenreeks wordt een aantrekkelijk voorstel gedaan 
voor lidmaatschap op de par 3 bovenbaan of de championshipcourse. Leden 
die zich hiervoor engageren, kunnen deelnemen aan het GVB-examen theorie 
en praktijk. Er wordt een gezamenlijk examenmoment georganiseerd op 
zaterdag 10 juni. Voor wie deze datum niet lukt, wordt een andere datum 
afgesproken. Indien u deelneemt aan het examen, wordt u geacht dit te doen 
met gepast golfmateriaal, dus met golfschoenen, pitchvork in de hand,…De 
examenkost (theorie en praktijk) bedraagt 20 euro pp.



Spiegelven Golf Academy 2017

Zo 19 maart 1 uur les (eerste groep 11u00)

Za 25 maart 1 uur les (eerste groep 13u00)

Paasmaandag 17 april 1 uur les + aansluitend 1 uur begeleid op de baan 
(eerste groep 13u00)

Zo 30 april 1 uur les + aansluitend 1 uur bovenbaan onder 
begeleiding (eerste groep 10u00)

Zo 7 mei voormiddag (10u00 tot 12u00) theorieles + theorie op 
de baan, namiddag wedstrijd par 3 > iedereen start 
om 13u00

Zo 21 mei 1 uur les + 1 uur bovenbaan (eerste groep 10u00)

Vrijdag 26 mei avondwedstrijd 9 holes grote baan 

Op zaterdag 10 juni wordt er een gezamenlijk examen georganiseerd (theorie 
+ praktijk) > voor deelname hieraan zal u zich wel moeten engageren voor een
lidmaatschap op de kleine of grote baan.


