
                                                                                   

 

 

 

Golfcursus NGF baanpermissie in 1½ maand (6 lessen) 

 

Ontdek hoe leuk golf is en leer in 1½ maand snel en goed golfen. Golfschool Capelle, onder leiding 

van Hans von Burg, heeft een uitdagend lesprogramma samengesteld. 

Techniek en plezier gaan met het ‘Happy Golf’ programma heel goed samen. U krijgt golfles van 

een ervaren PGA golfprofessional en na deze cursus heeft u uw NGF golfbaanpermissie!  

De cursus bestaat uit 6 intensieve lessen van een uur, waarin alle basisvaardigheden aan bod 
komen. Om iedere deelnemer voldoende aandacht te geven bestaat de lesgroep uit maximaal 6 
personen.  

Iedere eerste zaterdagochtend van de maand start er een cursus van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt 
hier iedere zaterdag voor instromen. De lessen (roulatie systeem) bestaan uit: 

- putten 
- chippen 
- pitchen 
- swing 
- bunkerslag 
- baanles 

Ontdek hoe leuk golf is en leer in 1½ maand snel en goed golfen. Golfschool Capelle, onder leiding 
van Hans von Burg, heeft een uitdagend lesprogramma samengesteld. 

  



                                                                                   

 

 

 

Toelichting Golfcursus 

 
De cursus bestaat uit 6 intensieve lessen van een uur, waarin alle basisvaardigheden aan bod 
komen die van belang zijn voor het behalen van uw NGF Baanpermissie. 

Hieronder het lesprogramma: 

Les 1 - putten 

Les 2 - chippen 

Les 3 - pitchen 

Les 4 - swing 

Les 5 - bunkerslag 

Les 6 - baanles 

 

U krijgt golfles in: de basis techniek, rekeningen houdend met talent en atletisch vermogen. Wij 
houden dus heel goed rekening met uw mogelijkheden. 

U leert alle belangrijke onderdelen van het spel zoals: putten, chippen, pitchen, bunker, halve en 
hele swing. 

Doel van de golfcursus is dat u binnen een redelijke snelle tijd baanpermissie haalt en dat u de 
golfsport echt leuk gaat vinden. 

Tevens willen we dat u in staat bent om met een ervaren golfer de baan in te gaan om uw 
golfervaring verder op te bouwen.  

 

  



                                                                                   

 

 

 

Kosten Golfcursus 

 

De kosten bedragen € 130,- per persoon en bij de cursus is inbegrepen:  

• 6  golflessen van een PGA golfprofessional 

• Huur van de golfclubs tijdens de lessen 

• Oefenballen tijdens de lessen 

• Cursusboekje 

• Onbeperkt gebruik van oefenfaciliteiten 

• Greenfee voor de baanles 

• Na het behalen van baanpermissie een 9-Holes wedstrijd voor alle deelnemers  

 

Wij hopen dat wij u enthousiast hebben kunnen maken. Via de link op de website kunt u zich 

inschrijven, maar u kunt uiteraard ook een mail sturen of bellen voor inschrijving. 

Hans von Burg      Caddiemaster 
Head Professional Golfschool Capelle  Golfclub Capelle 
Tel.: 06 53299892     Tel: 010-4422337 
E mail: hansvonburg@hotmail.com   E mail: info@golfclubcapelle 
www.vonburggolf.nl     www.golfclubcapelle.nl 
 
 

Als u op een andere dag of tijd uw baanpermissie wilt halen neem dan contact op met 

golfschool Capelle of met de caddiemaster van Golfclub Capelle, dan maken wij een op maat 

gemaakt programma voor u. 
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