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Beste leden, 

Na een paar mooie en warme dagen, is de temperatuur gekelderd, maar gelukkig zijn de 

voorspellingen voor de komende dagen goed en wordt het weer beter. Laten we hopen dat we 

een mooie zomer tegemoet gaan, want een beetje warmte en zon kan iedereen wel gebruiken.  

Shop 

Om de lente te vieren bieden wij in de shop de 

nieuwe dames zomercollectie aan met 20% 

korting.  

Voor de wat mindere dagen hebben wij ook nog 

wat kleding uit de wintercollectie met 40 – 70% 

korting. 

 
 

Bent u op zoek naar goede golfschoenen, dan moet u zeker een bezoek brengen aan de 

golfshop, want de maanden mei en juni bieden wij de nieuwe collectie golfschoenen aan met 

20% korting.  

Tevens hebben wij een aantal paar herenschoenen (maat 43) en damesschoenen (maten 36, 

36,5, 37 en 38) uit de 2015 collectie met 40% korting, en een paar heren winterboots van 

Footjoy (maten 42 en 42,5) van € 139,-- voor € 79,--.  Het restant Footjoy kinderschoenen 

(maten 32,5, 35 en 35) bieden wij aan met 50% korting. 

Wees er snel bij, want deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 

   

Vaderdag aanbieding 

 
Ter gelegenheid van vaderdag 

krijgt u 20 % korting op: caps, 

visors en sokken (dames en heren). 

Deze aanbieding geldt t/m zondag 

19 juni as.  
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Aanbieding putters 
 

De putter is de meest gebruikte club uit uw tas en helaas 

blijkt dat het bij heel veel mensen het minst beoefende 

onderdeel is en bij aanschaf het “kind van de rekening”. 

Een investering van € 200,00 tot € 400,00 voor een 

driver is vaak geen probleem. Deze wordt in een ronde 

ca. 10 tot 12 keer gebruikt, maar om hetzelfde bedrag uit 

te geven voor een putter? Dat wordt heel weinig gedaan. 

Eigenlijk vreemd als u weet dat putten minimaal 50% 

van het totaal aantal slagen is en voor de beginnende 

golfer zelfs 60 tot 70%. In de shop hebben wij een groot 

aantal putters die wij nu aanbieden met 25% korting! 

 

 

 

Aanbieding TaylorMade 2015 houten met 50% korting 
 

In de shop hebben wij nog een beperkt aantal houten van TaylorMade die wij met 50% korting 

aanbieden. Wees er snel bij want op=op! 

Hybride # 3, # 4 en # 5 van € 199 voor € 99, --! 

Fairway Wood # 5 van € 229 voor € 114,--! 

 

 

Aanbieding golftassen 
 

Alle trolley- en draagtassen bieden wij aan met 

20% korting. 

 
De StaDry golftas van Titleist is voorzien van 

uitsluitend waterproof ritsen en de naden van deze 

golftas zijn gesealed. 100% waterproof! Een 

kwalitatief topmodel onder de waterdichte tassen. 

In plaats van € 279,-- betaalt u € 229,--! 
 

 

 
 

 

Voor al deze aanbiedingen geldt: de voorraad is beperkt en op=op! 
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€449 

€429 

Aanvalleuuűű 

advies €479 

onze prijs 

 De allernieuwste 

PING G Driver 

 
FWood   €299    €259,-! 
Hybride €249  €219,-! 

€399,-!! 


