
Ik word
       golfer

Aanmelden
 17.00
Wil jij ook weleens een golfswing maken
en misschien uiteindelijk volwaardig golfer worden?
Dat kan op onze prachtige golfbaan.

Aanmelden kan via onderstaande contactgegevens 
of via onze website www.dewoestekop.nl
 
Golfvereniging De Woeste Kop
Justaasweg 4, Axel
Telefoon: +31 (0)115 564 467
E-mail: info@dewoestekop.nl
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Golfbaan De Woeste Kop ligt in natuurgebied Smitsschorre 
aan de rand van Axel in Zeeuws- Vlaanderen. Deze 18 holes 
baan ligt tussen kreken en bossen en grenst aan typisch 
Zeeuwse polders met dijken en populieren. De watertoren 
van Axel staat aan één van de holes. Deze toren is met zijn 
hoogte van ruim 60 meter een duidelijk herkenningspunt.

De vereniging heeft ruim 900 leden. Beginnend golfer
of gevorderd, er is voor iedereen plaats. Golf is een
prachtige sport en dat willen we graag laten zien.
Onze professionals begeleiden je graag. De lessen in
groepsverband vormen de ideale start voor iedereen
die wil gaan golfen.
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Ik word golfer
Je bent nu klaar om op de baan te gaan spelen.
Samen met je golfleraar of een golfer van de
vereniging kun je twee maanden onbeperkt
oefenen zodat je helemaal klaar bent
om ontspannen te sporten.
 
 • samen met een mentor golfen, zo leer je
  alle (spel)regels op een golfbaan
 • samen met een lid van onze vereniging
  golfen op de golfbaan
 • bij het behalen van handicap 54 krijg je
  de officiële registratie van golfer bij de
  Nederlandse Golf Federatie (NGF) 
 • uitnodiging voor het programma
  Samen trainen, Samen spelen
  met andere golfers van onze
  golfvereniging

  € 263,- pp. 
  (programmaduur 2 maanden) 
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Op naar de golfbaan...
 
Je golfswing zit er al lekker in, maar natuurlijk
is de golfbaan je ultieme doel. In stap 2 ga je alle
golftechnieken nog beter beheersen. Je krijgt een
theorieles en een theorie-examen om uiteindelijk
volwaardig golfer te worden.

 • 6 groepslessen onder begeleiding
  van een professionele golfleraar
 • 2 lessen op de grote golfbaan
  onder begeleiding van een
  professionele golfleraar
 • abonnement van 3 maanden om onbeperkt
  te oefenen op alle oefenfaciliteiten
 • deelname aan een theorieavond
  met een examen
 • bewijs van technische golfvaardigheid

  € 190,- pp. 
  (gehele programma)

Is golf iets voor mij?
Golfen is gezond. Het biedt de mogelijkheid om in
een prachtige omgeving te ontspannen. Dit kun je
alleen doen, maar natuurlijk ook in groepsverband.
Wil jij ook ervaren wat golf met jou doet? 

 • 6 groepslessen op alle oefenfaciliteiten 
  door een professionele golfleraar
 • alle golftechnieken komen aan bod;
  putten, chippen, golfswing, etc.
 • gratis gebruik van golfmateriaal

  € 90,- pp.
  (gehele programma)


