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Starten met de golfsport 
 

Optie 
 

Aantal personen Kosten 

Kennismaking groepsverband 3 - 12 personen € 10,- p.p. 

Kennismaking individueel 1 á 2 personen € 45,- totaal 

 

Behalen van uw baanpermissie 2 personen € 250 p.p. 

 
De eerste serieuze stap is het behalen van een baanbewijs. Dit baanbewijs geeft toegang om te 
spelen op De Dorpswaard. Gezamenlijk met golfpro Michel zal er een traject worden ingegaan 

waarbij 6 trainingen van 1,5 uur uiteindelijk moeten resulteren in het baanbewijs. 
 

 

 
Golflessen 
 

Aantal personen 1 les 
 

4 lessen 8 lessen 12 lessen 

1 persoon € 42,50 € 160,00 € 300,00 € 425,00 

2 personen € 52,50 € 200,00 € 375,00 € 535,00 

3 personen € 62,50 € 237,00 € 450,00 € 637,00 

4 personen € 70,00 € 266,00 € 500,00 € 714,00 

5 personen € 80,00 € 304,00 € 576,00 € 816,00 

6 personen € 90,00 € 342,00 € 648,00 € 918,00 

     

Uw voordeel  5% 10% 15% 

 
Golflessen hebben als doel om individueel of in groepsverband in te spelen op het verbeteren van 

uw golfspel. Dit kan in groepen tot maximaal 6 personen om de aandacht zoveel mogelijk te 
focussen op een kleinere groep personen. 

 

 

http://perfectgolf.nl/test/


 
Golftrainingen - Inlooptrainingen 2.0 
 

 5 trainingen 
 

10 trainingen 20 trainingen 30 trainingen 

 € 70,00 € 130,00 € 240,00 € 330,00 

     

Kosten per les € 14,00 € 13,00 € 12,00 € 11,00 

 
U kunt zich inschrijven op vaste dagen en tijdstippen in de lesagenda waarop de inlooptrainingen 
staan ingepland. De golfprofessional speelt, in groepsverband, in op long of short game aspecten 

van het golfspel 
 

 

 
ABC Training (Analyse, Baantraining en Coursemanagement) 
 

 1 training 
 

2 trainingen 3 trainingen 

Per persoon € 60,00 € 54,00 € 48,00 

    

Uw voordeel  10% 20% 

 
De ABC training geeft u inzicht in de diverse liggingen die mogelijk zijn in de baan en de 

beslissingen die u moet maken om uw spel toch te kunnen vervolgen op een verantwoorde wijze. 
Bij elke slag zult u merken dat er kansen en bedreigingen op de loer liggen. 

 

 

 
Overige golfmogelijkheden 
 

 Omschrijving 
 

Kosten 

65+ tarief Deze lesvorm bestaat uit maximaal 30 minuten uitleg 
en spelvorm op een van de oefenfaciliteiten. Daarna 
wordt er 15 minuten besteed aan tips en uitleg in de 
brasserie. Natuurlijk onder het genot van een bakje 
koffie. 

€ 27,- totaal 

 

 

Neem contact op met golfprofessional Michel Schrauwen voor meer 

informatie via onderstaande gegevens 

Tel 06 12345678  Email info@perfectgolf.nl  Web www.perfectgolf.nl 

mailto:info@perfectgolf.nl

