Ook zo benieuwd
naar de golfsport?
Dan moet u beslist eens langskomen tijdens
onze speciale kennismakingsclinics!
Het complete programma, onder leiding van
onze golfprofessionals bestaat uit:
l
l
l
l
l

Ontvangst/introductie onder het genot van een kopje koffie of thee
1 uur les op de driving range
1 uur les op de putting green
1 uur spelen op de oefenholes
Gezellig napraten met drankje in het clubhuis

OPEN CLINICS 2022 van 12.00 - 15.00:

12 maart (afwijkend tijdstip 14.00 - 17.00).
9 & 23 april, 8 & 29 mei, 12 & 25 juni, 9 & 24 juli,
6 & 28 augustus, 11 & 25 september, 8 & 30 oktober.
voor slechts € 25,00 per persoon.
Aanmelden kan bij: welkom@reymerswael.nl
of telefonisch: 0113-551265 op werkdagen tussen 09:00 - 15:00 uur
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golfschool reymerswael
Op weg naar handicap 54
Onder vakkundige leiding van golfprofessional Nicolas Nubé
behaalt u uw baanpermissie en speelt u binnen een maand met
een mentor in de baan. Beiden begeleiden u naar handicap 54
(golfvaardigheidsbewijs-GVB).

Het starterspakket bestaat uit:
l 12 lesuren van een gecertifceerde professional
l Oefenlidmaatschap incl:
m 4 greenfees voor 11 holes
		
m ballensleutel met € 10.00 credits
l Onbeperkt gebruik van de oefenfaciliteiten
l Examen kosten
cursusdata 2021:
4, 11, 18 & 25 april
7, 14, 15 & 21 mei
6, 13, 20 & 27 juni
2, 3, 16 & 17 juli
1, 5, 8 & 12 augustus
3, 10, 17 & 24 september
1, 2, 15 & 16 oktober
5, 6, 19 & 20 november

17.30 - 20.00
14.30 - 17.00
17.30 - 20.00
14.30 - 17.00
17.30 - 20.00
14.30 - 17.00
14.30 - 17.00
14.30 - 17.00

€ 330

U kunt inschrijven via
info@reymerswael.nl
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