2020

9-holes Par3 baan
Eigen (apart) clubhuis
Naast de 27-holes wedstrijdbaan ligt de 9-holes Par3
baan met uitgebreide oefenfaciliteiten en eigen
kleinschalig clubhuis met beperkte horeca faciliteiten.
De sfeer is gemoedelijk en laagdrempelig. De 9-holes
baan is de perfecte basis voor de beginnende golfer
vanwege de uitgebreide trainingsmogelijkheden. Maar
ook voor de gevorderde golfer die wil werken aan zijn
korte spel biedt de 9-holes baan voldoende uitdaging
vanwege de korte Par3 holes.
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Duur
golfles
25 min.
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50 min.
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50 min.
50 min.
50 min.

Prijs
per les
€ 25,€ 50,€ 55,€ 60,€ 65,€ 75,€ 85,-

12rittenkaart
€ 250,€ 500,€ 550,€ 600,€ 650,€ 750,€ 850,-

START-UP golfcursus 2020:

Leer golfen in slechts 6 uur golfles voor
maar € 99,- p.p.!
Snel en makkelijk een online golfles inboeken?
Ga naar onze website!

Golflessen/Pro’s
Ontdek hoe leuk golfen is! Tijdens alle golflessen
wordt u begeleid door onze golfprofessionals. Samen
met u werken zij toe naar het behalen van uw
persoonlijke doelstellingen. Alles in uw eigen tempo.
Onze pro’s werken volgens de lesmethode van het
golfpaspoort 9-stappenplan. Dit is een laagdrempelige
manier om alle facetten van het golfspel onder de knie
te krijgen en draait niet om ingewikkelde examens
maar lessen, oefenen en de baan in!

Lidmaatschap 9-holes baan
U kunt nu voor € 697,- per kalenderjaar lid worden van
de 9-holes Par3 baan. U betaalt géén entreegeld en
bent hiermee NGF- en Verenigingslid. U kunt dus
onbeperkt spelen op de 9-holes Par3 baan en gebruik
maken van alle oefenfaciliteiten. Met dit lidmaatschap
kunt u ook meedoen aan gezellige Verenigingswedstrijden (óók aan funwedstrijden op de 27-HB) en
voor gereduceerd tarief spelen op onze 27-HB én nog 7
andere golfbanen in Nederland (hospitality chain). Hoe
leuk is dat!

Wilt u weten welke activiteiten er in
2020 allemaal op de agenda staan?
Informeer in het 9-holes clubhuis via onderstaande
contactgegevens.
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Beleef De Batouwe!

