GOLF
DEKKER GOLF
Iedereen kan leren golfen bij Dekker Golf op de schitterende driving range met 36
overdekte afslagplaatsen. Een clubhuis met terras en uitzicht op de Kagerplassen, drie
korte par 3 holes en een putting green van 1200 m². De driving range en putting green
zijn verlicht zodat u ook 's winters volop kunt oefenen.
TARIEVEN
Ballenkaart inclusief greenfee met 120 ballen

€ 11,50

Ballenkaart inclusief greenfee met 240 ballen

€ 18,50
€ 127,50
wanneer

u
€ 55,00

Winterabonnement, van 1 oktober tot 1 april

€ 74,00

Golfballen digicard leden,

€ 10,00

Golfballen digicard niet-leden, alleen les

€ 12,50

Men komt in aanmerking voor het jeugdlidmaatschap indien men in het kalenderjaar
dat het lidmaatschap aanvangt, de 21-jarige leeftijd niet bereikt.
Studenten: voltijds dagopleiding H.B.O.- of universitair niveau t/m 26 jaar.
GOLFLESSEN
Bij Swingline Golfschool kunt u onder leiding van officiële golfprofessionals terecht voor:

privé en/of groepslessen

instructie over spel- en gedragsregels

opleiding landelijk erkend golfvaardigheidsbewijs
Lesafspraken kunt u rechtstreeks maken met de golfschool via telefoonnummer 0713011132 tussen 10.00-17.00 uur.
Het lesreglement krijgt u van de professionals.
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Jaarabonnement, ingaande wanneer u wenst
Jaarabonnement jeugd/studenten, ingaande
wenst

De lessen worden verzorgd op de volgende tijden:
- Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 21.30 uur
- Zaterdag en zondag tussen 09.00 – 18.00 uur
LESTARIEVEN

A-PROFESSIONAL

1 persoon

€ 30,00

25 minuten

1 persoon

€ 55,00

50 minuten

2 personen

€ 35,00

25 minuten

2 personen

€ 65,00

50 minuten

3 personen

€ 69,00

50 minuten

4 personen

€ 74,00

50 minuten

5 personen

€ 80,00

50 minuten

6 personen

€ 87,00

50 minuten

Veerpolder 14, 2361 KV Warmond
Postbus 47, 2300 AA Warmond
Tel. 071-3058888, fax 071-3058800
info@dekkerwarmond.nl / www.dekkerwarmond.nl

GOLF
GOLFEVENEMENTEN
Dekker Warmond organiseert tevens diverse golfclinics voor gezelschappen van 9 tot
84 personen. Per groep van maximaal 14 personen verzorgen wij één golfprofessional.
U kunt kiezen uit de volgende programma’s:
CLINIC 1 UUR



Een uitleg en demonstratie van de golfprofessional
Onder begeleiding van de golfprofessional afslaan op de driving range
(swingoefening)






Een uitleg en demonstratie van de golfprofessional
Onder begeleiding van de golfprofessional afslaan op de driving range
(swingoefening)
Oefenen op de putting green (chippen en putten)
Een 9-holes putwedstrijd

CLINIC 3 UUR





Een uitleg en demonstratie van de golfprofessional
Onder begeleiding van de golfprofessional afslaan op de driving range
(swingoefening)
Oefenen op de putting green (chippen en putten)
Wedstrijd spelen op de drie par 3 oefenholes

Voor uitgebreidere programma’s en prijzen hieromtrent verwijzen wij u graag naar onze
website of onze afdeling Sales.
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CLINIC 2 UUR

Informatie over het lidmaatschap van de golfclub Kagerzoom vindt u op
http://www.kagerzoom.nl. U kunt ook mailen naar info@kagerzoom.nl.
Voor het reserveren van starttijden verwijzen wij u naar de caddiemaster,
telefoonnummer: 071-3013590.

Alle tarieven onder voorbehoud
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