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Informatie bedrijfsevent
Midden in het Betuws landschap, tussen de
rivieren de Rijn en de Waal, ligt het plaatsje
Zoelen. Dwars door het Betuws landschap, over
slingerdijkjes en langs fruitboomgaarden, bereikt
u onze prachtige A-status 27-holes golfbaan met
geïntegreerde 9-holes Par 3 en 4 route. Hiernaast
zijn er uitgebreide oefenmogelijkheden op de
‘short game area’.

Streekproducten

Sfeervolle ambiance

Heel graag tot ziens op Golfcentrum De Batouwe!

Restaurant De Batouwe serveert een uitgebreid
assortiment aan gerechten en streekproducten in het
stijlvol ingerichte restaurant met serre en grand café.
Op het grote terras kunt u samen met uw gasten
genieten van een weids uitzicht over de golfbaan.
Kortom, alle ingrediënten voor een gezellig en
compleet verzorgd golfevent zijn bij ons aanwezig.

De Batouwe is mede dankzij haar centrale ligging,
mooie natuur en sfeervolle omgeving, de perfecte
locatie voor een evenement. Of het nu gaat om een
zakelijk netwerkevenement, een bedrijfsuitje of een
gezellig samenzijn met een selecte club vrienden:
groepen tot 150 personen kunnen altijd bij De Batouwe
terecht. Zowel zakelijk als privé is er van alles mogelijk.
In het clubhuis zijn drie vergaderzalen aanwezig, welke
u tevens kunt reserveren voor een besloten lunch of
diner. WiFi en presentatiemateriaal is aanwezig.
‘De sfeervolle ambiance van Golfcentrum De
Batouwe maakt ieder evenement tot een uitje’
U bepaalt zelf welke ingrediënten uw evenement moet
hebben. Wilt u graag een wedstrijdelement in de
activiteit? Of liever een beginnersprogramma
inbegrepen? Wilt u gebruik maken van onze
presentatiemogelijkheden? En gaat u voor een gezellige
borrel achteraf of een uitgebreide lunch of diner? Wat u
ook wenst, bij Golfcentrum De Batouwe is het mogelijk.
Een professioneel team staat paraat om u en uw gasten
een onvergetelijke dag te bezorgen.

• 27-holes golfbaan
• Geïntegreerd 9-holes Par3 parcours
• Uitgebreide oefenfaciliteiten op de
‘short game area’
• Bed & Breakfast
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Wedstrijd
Closed Tee Time 1 of 2 tees
(maatpakket inclusief horeca mogelijk)

27-holes golfbaan
De Betuwe komt duidelijk terug in de 27-holes baan:
Peren-, Appel- en Kersengaard. Begin 2021 is hiernaast
een kort 9-holes Par 3 en 4 parcours geïntegreerd in de
baan, te weten Pruimengaard. Op de Batouwe staat de
natuur centraal en heeft veel uitdagende waterpartijen.
Omgeven door oude fruitgaarden, die in het voorjaar
prachtig in bloei staan, heeft de baan een
vleermuizenbunker, ooievaarsnesten en een
zwaluwwand. De Batouwe is een golfbaan met het
Internationale label voor ecologische golfbanen en
ontving hiervoor in 2015 een MVO-award.

•
•
•

Maximaal 70 personen
Algehele Batouwe wedstrijdleiding
Start- en marshalbegeleiding
Maandag t/m Donderdag € 65,- p.p.
Vrijdag € 70,- p.p.
Tarieven excl. 21% BTW

9-holes Gunshot
(maatpakket inclusief horeca mogelijk)

•
•
•

Maximaal 60 personen
Algehele Batouwe wedstrijdleiding
Start- en marshalbegeleiding
Maandag en Dinsdag € 1.750,Woensdag t/m Vrijdag € 2.033,Tarieven excl. 21% BTW

12-holes Gunshot
(maatpakket inclusief horeca mogelijk)

Service & wedstrijdleiding
Ons ervaren en enthousiaste team denkt graag met u
mee en neemt u graag de vaak tijdrovende
voorbereidingen uit handen. U kunt erop vertrouwen dat
hetgeen met u is afgesproken door ons tot in de puntjes
verzorgd zal zijn. Op de dag zelf is de wedstrijdleiding
van de Batouwe u vanaf de ontvangst van de gasten tot
het uitrekenen van de scorekaarten van dienst. Indien
gewenst is uw bedrijfslogo gedurende de dag zichtbaar
aanwezig in zowel het clubhuis als de baan. Tijdens de
wedstrijd is onze marshal uw aanspreekpunt in de baan.
Ook hij is nauw betrokken bij de organisatie en zal er
op toezien dat het uw gasten aan niets zal ontbreken.

•
•
•

Maximaal 60 personen
Algehele Batouwe wedstrijdleiding
Start- en marshalbegeleiding
Maandag en Dinsdag € 3.450,Woensdag t/m Vrijdag € 4.050,Tarieven excl. 21% BTW

18-holes Gunshot
(maatpakket inclusief horeca mogelijk)

•
•
•

Maximaal 96 personen
Algehele Batouwe wedstrijdleiding
Start- en marshalbegeleiding

Maandag en Dinsdag € 5.250,Woensdag t/m Vrijdag € 6.100,Tarieven excl. 21% BTW
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Beginnersprogramma’s
2015

Golfclinic “Bronze”

Golfclinics
Terwijl uw gasten met GVB (hcp. 54) een wedstrijd
spelen, kunnen de beginners (vanaf 7 personen) een
clinic volgen op de uitgebreide oefenfaciliteiten; de
’short game area’. Voor diegene die al vaker clinics
hebben gevolgd en in bezit zijn van baanpermissie kan
een masterclass in de baan worden georganiseerd.
NIEUW IN 2021: De “Gold” beginnersclinic is
afgestemd en uitsluitend mogelijk naast een 12-holes
shotgun wedstrijd. Bij dit concept gaan de beginners met
een professional ook een aantal holes spelen in de baan,
dus op de overgebleven holes welke de wedstrijdspelers
niet lopen. Hoeveel holes er gespeeld (kunnen) worden
is afhankelijk van de tijd en het aantal clinicgroepen. De
professional zal dit per groep bepalen.

Een beginnersprogramma van 2 uur waarbij de
deelnemers op een leuke en speelse manier het
golfspel
zullen
ervaren.
Er
worden
3
basisonderdelen
behandeld.
Maximaal
12
personen per groep.

Golfclinic “Silver”
Een beginnersprogramma van 3,5 uur waarbij de
deelnemers op een leuke en speelse manier het
golfspel zullen ervaren. Er worden vier
basisonderdelen
behandeld.
Maximaal
12
personen per groep.

Golfclinic “Gold”
Een beginnersprogramma van 3,5 uur welke
uitsluitend mogelijk is naast een 12-holes wedstrijd
omdat de deelnemers ook een aantal holes spelen
in de baan. Er worden vier of vijf basisonderdelen
behandeld. Maximaal 12 personen per groep.

Masterclass
Een programma van 3,5 uur voor diegenen in het
bezit van baanpermissie. U speelt een 9-holes
golfronde in de baan o.l.v. een professional. De pro
zal u tussendoor tips in de baan geven. Maximaal
8 personen per groep.
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Tarieven beginnersprogramma’s
Programma’s voor beginners (vanaf 7 personen):
Clinic beginners

Duur

Prijs
p.p.

“Bronze”

2 uur

€ 30,-

“Silver”

3,5 uur

€ 50,-

“Gold”

3,5 uur

€ 60,-

Swing
drivingrange

Putten

Chippen

Bunker/
Pitchen

Kort
parcours
in de baan

Uitsluitend i.c.m.
12-holes shtogun
wedstrijd

Programma voor gevorderden (baanpermissie verplicht) (vanaf 7 personen):
Clinic gevorderd

Duur

Prijs

Techniek
opfrissen

Masterclass

3,5 uur

€ 65,-

1 uur

9-holes
spelen in
de baan
2,5 uur

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW
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Horeca
Puur & Betuws genieten
Voor het horecateam van restaurant De Batouwe is
ieder evenement bijzonder. Een dag op de golfbaan is
pas écht geslaagd wanneer onze gasten met het
“wauw” gevoel naar huis terugkeren. Alles moet
kloppen, vanaf de ontvangst tot het einde van het
programma. Met de grootste zorg worden onze
gerechten bereid. De keuken haalt haar inspiratie
dichtbij huis. Zo verwerken we in het seizoen vers fruit
uit de baan voor onze huisgemaakte appel- en
kersenflapjes, lekker voor bij de koffie of thee.
Hiernaast serveren we heerlijke streekgerechten met
Batouwe ingrediënten, zoals de bijenhoning voor bij
de lunch. Dat is écht puur en Betuws genieten!

Genieten van heerlijke streekgerechten
en seizoensproducten uit de baan’

Wij verzorgen graag een offerte op maat.

Vergaderen
De Batouwe heeft optimale faciliteiten om uw
golfevent te combineren met een presentatie en/of
vergadering. In het 27-holes clubhuis zijn diverse
vergaderzalen aanwezig welke u kunt reserveren,
zowel privé als bedrijfsmatig. Presentatiemateriaal en WiFi zijn aanwezig. Deze ruimten
zijn tevens geschikt voor een besloten lunch of
diner.

Kortom… wij doen u graag smakelijke suggesties om
uw golfevent tot een succes te maken, zowel ín de baan
als daarbuiten.

• Vergaderzalen • Grand Café
• Ruime serre • Stijlvol restaurant
en gezellig terras
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