Toelichting
Golfcursus
De cursus bestaat uit 4 intensieve lessen van 2 uur, waarin alle basisvaardigheden aan
bod komen die van belang zijn voor het behalen van uw NGF Baanpermissie.
Hieronder het les programma:
Les 1 – Intake, putten, halve en hele swing
Les 2 – Chippen, pitchen en swing
Les 3 – Bunker, halve en hele swing
Les 4 – Etiquette les en baanles holes spelen op de grote baan
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 veilig en met behoud van de baan redelijk vlot door de baan
speelt. (9 holes in 2 uur)

“Leer in één maand golfen”

Kosten
€ 110,- per persoon

Bij minimaal 4 deelnemers.

Bij de cursus is inbegrepen:


8 uur golfles 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.

Link: Inschrijfformulier “in 1 maand baanpermissie”
Hans von Burg
Headprofessional Golfschool Capelle
Tel.: 06 53299892
E mail: hansvonburg@hotmail.com
www.vonburggolf.nl

Caddiemaster
Golfclub Capelle
Tel: 010-4422337
E mail: info@golfclubcapelle
www.golfclubcapelle.nl

Als u op een andere dag of tijd in 1 maand 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.

