Play with a pro

maak
kennis

Huur golfset

€ 65,- p.p. (leden)

€ 25,- per set + € 150,- borg, huurperiode 3 maanden

€ 75,- p.p. (niet leden)
9 Holes baanles op de 18 holes baan in een groep van maximaal
3 personen, onder begeleiding van 1 golfprofessional.
De baanles neemt ca. 3 uur in beslag.

3 UUR LES VOOR

€25,-

Een huurset bestaat uit een golftas met ijzer 7, 5, 9, sandwedge,
een hybride en een putter.
Huursets dienen binnen één week na beëindiging van de huurperiode
te worden ingeleverd, anders vervalt de borg.

Jeugd

Themalessen
€ 25,- p.p.

Les-arrangementen

Themalessen van 2 uur in groepsverband (korte masterclass)
Inclusief:
• Driving range ballen

Samen met je vader of moeder, kinderen gratis
Neemt u als ouder /verzorger een lesarrangement af, dan kan per ouder/
verzorger 1 kind gratis mee deelnemen aan dit arrangement. Elk volgend
kind betaalt de helft van de kosten van het lesarrangement. Naast het
volgen van een lesarrangement kan het kind ook direct lid worden.

Privélessen

Privélessen

Wilt uw kind alleen een aantal privélessen volgen dan kunt u gebruik
maken van de gereduceerde tarieven voor jeugd. De kosten hiervan

Privélessen
1 Persoon
1 Persoon
2 Personen
2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 Personen
6 Personen

€ 24,€ 48,€ 27,€ 54,€ 60,€ 68,€ 75,€ 80,-

25 minuten
50 minuten
25 minuten
50 minuten
50 minuten
50 minuten
50 minuten
50 minuten

Lespakketten
5 Lessenkaart
5 Lessenkaart
10 Lessenkaart
10 Lessenkaart

1 persoon
2 personen
1 persoon
2 personen

25 minuten
25 minuten
25 minuten
25 minuten

€ 115,€ 130,€ 220,€ 250,-

Lessen kunt u afspreken bij de receptie of zelf boeken via

bedragen € 15,- per half uur les. Er kunnen maximaal 2 kinderen aan de
les meedoen. De lessen zijn online te reserveren.

Lid worden
Kinderen mogen, alvorens lid te worden drie keer meedoen met de jeugd
groepslessen, die op zondagochtend plaatsvinden. Om deze lessen uit te
proberen, kunt u een mail sturen naar de desbetreffende golfbaan.
De kosten van de jeugdlidmaatschappen zijn als volgt:

Aspirant jeugd

• Inclusief onbeperkt speelrecht

Jeugd

www.landgoedlesagenda.nl. Afrekenen doet u vooraf bij

Van 19 tot en met 21 jaar (inclusief bijdrage vereniging)
• Inclusief onbeperkt speelrecht

Op de dag dat u privéles heeft kunt u kosteloos gebruik
maken van de oefenfaciliteiten. Driving range ballen voor
de privélessen kunt u verkrijgen uit de ballenautomaat
d.m.v. muntinworp.

Golfschool Gelderland en Golfschool Limburg staan garant
voor kwaliteit en veel golfplezier! Uitgebreide informatie
over lessen, arrangementen en golfreizen kunt u vinden op
www.landgoedgolfscholen.nl. Natuurlijk kunt u ook contact
opnemen met een van onze medewerkers. Zij kunnen u
alles vertellen over de mogelijkheden, die de golfschool te
bieden heeft.

www.golfenopeenlandgoed.nl
www.landgoedgolfscholen.nl

Leer golfen!

• Inclusief 20 groepslessen van 1 uur
• Inclusief onbeperkt speelrecht

Jeugd t/m 21 jaar

afmelden anders wordt de les in rekening gebracht.

€ 325,-

Van 12 tot en met 18 jaar (inclusief bijdrage vereniging)

de online lesagenda van een van de professionals via
de receptie. Bij verhindering gaarne 48 uur van tevoren

€ 250,-

Tot en met 11 jaar, (inclusief bijdrage vereniging)
• Inclusief 20 groepslessen van 1 uur

€ 325,-

Familielidmaatschap
Golfen met de hele familie!
Wanneer u en uw partner lid worden, golfen uw kinderen gratis.
Bij een volledig lidmaatschap van twee ouders/verzorgers, hebben uw
kinderen (t/m 21 jaar) gratis speelrecht en mogen zij het eerste jaar
gratis lessen volgen tijdens de reguliere jeugd groepslessen.

Golfschool Gelderland
geeft les op:

Leer golfen!
Direct spelen op de golfbaan

have
fun!

Golfbaan Landgoed Welderen
Grote Molenstraat 173
6661 NH Elst
Tel. 0481 37 65 91
info@welderen.nl
www.golfschoolgelderland.nl

Golfschool Limburg
geeft les op:
Golfbaan Landgoed Bleijenbeek
Bleijenbeek 14
5851 EE Afferden
Tel. 0485 53 00 84
info@bleijenbeek.nl
www.golfschoollimburg.nl

www.golfenopeenlandgoed.nl

Stap 1

Stap 1

GOLFBAANPERMISSIE

GOLFBAANPERMISSIE

super
snel

Golfbaanpermissie 18 holes baan

vanaf
€ 112,50 p.p.

Golfbaanpermissie 18 holes baan

Stap 1 met groepslessen

€ 112,50 p.p.

Stap 1 in 2 dagen met groepslessen

10 weken inlooplessen, maximaal 3 per week
Inclusief:
• Driving range ballen

2 dagen groepslessen (totaal 16 uur les)
Inclusief:
• Driving range ballen

• Spelersboekje stap 1

• Spelersboekje stap 1

in 2 dagen

vanaf
€ 199,- p.p.

€ 199,- p.p.

Stap 1 met privélessen
1 persoon

8 lessen

2 personen
8 lessen
Inclusief:
• Driving range ballen
• Spelersboekje stap 1

enjoy

25 minuten
50 minuten

Bovenstaand pakket kunt u uitbreiden met:
• 10 weken speelrecht op de oefenfaciliteiten,
Pitch- en Puttbaan en de 9 holes Par 3 - 4 baan

€ 176,- p.p.
€ 176,- p.p.

€ 150,- p.p.

U ontvangt na stap 1 de NGF baanpermissie pas voor de 18 holes baan.

BEGINNEN MET GOLF

VERDER MET GOLF

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 9

HANDICAP 54 (GVB)

EGA HANDICAPBEWIJS

NAAR HANDICAP 28

NAAR HANDICAP 20

NAAR HANDICAP 15

NAAR HANDICAP 9,9

NAAR HANDICAP 4,4

NAAR HANDICAP 0
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Kennismakingsclinic

start
€25,-

3 uur golfles in groepsverband
Inclusief:
• Driving range ballen
• Materiaal
Na de clinic ontvangt u baanpermissie
voor de 9 holes Par 3-4 baan.

Direct spelen op de golfbaan

U ontvangt na stap 1 de NGF baanpermissie pas voor de 18 holes baan.

Stap 2

Stap 1+2 samen

Stap 3

Stap 4 t/m 6

HANDICAP 54

GOLFBAANPERMISSIE + HANDICAP 54

NAAR HANDICAP 36

VERLAAG UW HANDICAP

Naar handicap 54

vanaf
€ 180,- p.p.

Golfbaanpermissie 18 holes baan
+ handicap 54

vanaf
€ 292,50 p.p.

Naar handicap 36

vanaf
€ 190,- p.p.

Verlaag uw handicap

vanaf
€ 150,- p.p.

Stap 2 met groepslessen

€ 180,- p.p.

Stap 1 en 2 samen groepslessen

€ 292,50 p.p.

Stap 3 met groepslessen

€ 190,- p.p.

Stap 4 t/m 6 met groepslessen

€ 150,- p.p.

U begint met golf!
Alleen, met uw partner of met een stel vrienden!
Golfschool Gelderland en Golfschool Limburg kunnen dan zeker iets
voor u betekenen. Beide golfscholen staan voor plezier in het spel,
bieden kwaliteit en beschikken over prima les- en oefenfaciliteiten.
Ook beschikken beide golfscholen over een korte baan (Pitch- en
Puttbaan) en een langere baan (9 holes Par 3 - 4 baan), waar al
direct na één les op gespeeld kan worden. U kunt bij ons dus
direct baanervaring opdoen, mede doordat wij werken met het
9 - stappenplan. Onze golfscholen organiseren regelmatig fun
wedstrijdjes waar u direct aan mee kunt doen. Plezier, leren en
het ontmoeten van andere golfers staan hierbij voorop.
U speelt al langer maar wilt uw spel verbeteren en zodoende uw
handicap verlagen? Ook voor de geoefende golfer zijn er uitgebreide
les- en trainingsmogelijkheden om zijn of haar spel te verbeteren
en handicap te verlagen.

Leer golfen!

NAAR TOPGOLF

GOLFBAANPERMISSIE

|

Bovenstaand pakket kunt u uitbreiden met:
€ 60,- p.p.
• 1 maand toegang tot de oefenfaciliteiten, Pitch- en Puttbaan
en de 9 holes Par 3 - 4 baan na afloop van de cursus

Naast de driving range zijn er diverse oefengreens om uw korte
spel te oefenen. De Championship Course (18 holes baan) leent
zich uitermate voor diverse masterclasses onder begeleiding van
een van onze PGA-golfprofessionals.
Wat is het 9 - stappenplan?
Het 9 - stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld
in 9 handicapcategorieën (stappen), waarbij het ontwikkelen van de
vaardigheid, het vergroten van de succesbeleving en het speelplezier
voorop staan. Per stap is bepaald wat de minimale vaardigheden van
een golfer moeten zijn om de volgende stap in het traject te kunnen
zetten.
Het 9 - stappenplan staat garant voor plezier. U speelt direct bij
aanvang van stap 1 op onze Par 3 - 4 banen. Na stap 1 heeft u
baanpermissie om op de 18 - holes golfbanen te spelen.
Na stap 1 en stap 2 bent u in het bezit van handicap 54.

15 weken inlooplessen, maximaal 3 per week
Inclusief:

25 weken inlooplessen, maximaal 3 per week
Inclusief:

16 weken inlooplessen, maximaal 3 per week
Inclusief:

10 groepslessen van 50 minuten in vaste groep met vaste professional
Minimaal 4, maximaal 6 personen

• Driving range ballen
• Spelersboekje stap 2
• Regelexamen

• Driving range ballen
• Spelersboekje stap 1 + stap 2
• Regelexamen

• Driving range ballen
• 16 weken toegang tot de oefenfaciliteiten
• Spelersboekje stap 3

Inclusief:
• Driving range ballen
• 26 weken toegang tot de oefenfaciliteiten

Stap 2 met privélessen

Stap 1 en 2 samen met privélessen

Stap 3 met privélessen

1 persoon
2 personen

12 lessen
12 lessen

25 minuten
50 minuten

€ 264,- p.p.
€ 264,- p.p.

Inclusief:
• Driving range ballen
• Spelersboekje stap 2
• Regelexamen
Bovenstaand pakket kunt u uitbreiden met:

€ 250,- p.p.

• 15 weken speelrecht op de oefenfaciliteiten, Pitch- en Puttbaan,
de 9 holes Par 3 - 4 baan en de 18 holes Championship Course

1 persoon
2 personen
3 personen

20 lessen
20 lessen
20 lessen

25 minuten
50 minuten
50 minuten

4 personen
5 personen

20 lessen
20 lessen

50 minuten
50 minuten

6 personen
20 lessen
50 minuten
(lessen dienen gezamenlijk te worden gevolgd)
Inclusief:
• Driving range ballen
• Spelersboekje stap 1 + stap 2
• Regelexamen

€
€
€
€
€
€

440,- p.p.
440,- p.p.
350,- p.p.
300,- p.p.
265,- p.p.
235,- p.p.

€ 350,- p.p.
Bovenstaand pakket kunt u uitbreiden met:
• 25 weken speelrecht op de oefenfaciliteiten, Pitch- en Puttbaan,
de 9 holes Par 3 - 4 baan en de 18 holes Championship Course
U ontvangt uw NGF pas met handicap 54 (of lager) na stap 2 als u zich registreert bij de NGF.
De registratie bij de NGF is mogelijk via onze Golfclub, of via de Landgoed Golfkaart, zie: www.landgoedgolfkaart.nl.

1 persoon

12 lessen

• Spelersboekje van de desbetreffende stap
25 minuten

2 personen
12 lessen
50 minuten
3 personen
12 lessen
50 minuten
4 personen
12 lessen
50 minuten
(lessen dienen gezamenlijk te worden gevolgd)
Inclusief:
• Driving range ballen
• 16 weken toegang tot de oefenfaciliteiten
• Spelersboekje stap 3

€
€
€
€

264,- p.p.
264,- p.p.
218,- p.p.
185,- p.p.

Stap 4 t/m 6 met privélessen
1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen

10 lessen
10 lessen
10 lessen
10 lessen

25 minuten
50 minuten
50 minuten
50 minuten

(lessen dienen gezamenlijk te worden gevolgd)
Inclusief:
• Driving range ballen
• 26 weken toegang tot de oefenfaciliteiten
• Spelersboekje van de desbetreffende stap

www.golfenopeenlandgoed.nl
www.landgoedgolfscholen.nl

€
€
€
€

220,- p.p.
220,- p.p.
182,- p.p.
155,- p.p.

