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KENNISMAKEN, LEREN GOLFEN OF JOUW GOLFSPEL DOORONTWIKKELEN? 

Van 5- tot 95-jarigen, van beginner tot lage handicapper; iedereen krijgt een aanpak op maat. De les-aanpak is er dan 

ook op gericht om op enthousiaste wijze nieuwe golfers zo snel mogelijk in de baan te krijgen en hen daarna op een 

goede manier te helpen een steeds beter spelniveau te krijgen. 

 

Golfschool Tespelduyn verzorgt reeds jaren de golflessen en de golfopleidingen op Golfbaan Tespelduyn. De 

betrokken golfprofessionals Tjeerd Staal, Arjan Stokman, Ralph Staal en Mitchell Schoorl hebben jarenlange ervaring 

en spelen of speelden in de nationale golftop. 

 

Tjeerd Staal Arjan Stokman 

  

Telefoonummer: 06-19890590 Telefoonummer: 06-48056323 
  

Ralph Staal Mitchell Schoorl 

  

Telefoonnummer: 06-24812510 Telefoonnummer: 06-11072687 

PRIVÉ LES 

 

Aantal Personen 30 min 45 min 60 min 90 min 

1 persoon € 35 € 50 € 65 € 95 

2 personen € 35 € 60 € 70 € 100 

3 personen  € 65 € 75 € 100 

4/5 personen   € 78 € 115 

 



 

 

GRATIS KENNISMAKEN MET GOLF 

Wanneer u geen golf ervaring heeft en wilt starten met dit mooie spel dan is deze cursus ideaal voor u. De 

golfprofessionals van Golfschool Tespelduyn gaan u stimuleren en motiveren om het spel beter te leren kennen en 

kunnen.  

BIJ DEZE KENNISMAKING ZIJN INBEGREPEN: 

• Ballen tijdens de golfles 

• Gebruik van golfclubs 

• Kopje koffie/thee 

PROGRAMMA 

60 minuten: Golfles onder begeleiding van een PGA professional van Golfschool Tespelduyn 

30 minuten:¬ Afsluiting onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Groepsgrootte: 4 tot 8 personen 
Prijs: GRATIS! 

INSCHRIJVEN 

Schrijf u in voor de cursus via website golfbaantespelduyn.nl/les-boeken of telefonisch via 06-48056323. 

Indien u een groepje heeft van minimaal 4 personen dan kunnen wij in overleg een datum naar uw wensen plannen.  

 

 

  

http://www.golfbaantespelduyn.nl/les-boeken


 

 

1-DAAGSE GOLFCURSUS – BAANPERMISSIE PARKHOLES 

In onze 1-daagse cursus leer je de basisbeginselen van het golfen. Na afloop van de cursus ontvang je de 

baanpermissie voor de Parkholes en kan je zelfstandig op de Parkholes op Tespelduyn spelen.  

BIJ DEZE CURSUS ZIJN INBEGREPEN:  

• Een volle dag golfles van één van onze golfprofessionals 

• Theorie- en Etiquettecursus in de praktijk 

• Materiaal tijdens de cursus 

• Greenfee baanles Parkholes 

• Inclusief driving-range ballen 

• Lunch met een drankje 

PROGRAMMA 

10:30 – 11:00 Ontvangst en kennismaking 

11:00 – 12:30 Full swing 

12:30 – 13:30 Chippen & pitchen 

13:30 – 14:15 Pauze met lunch 

14:15 – 15:00 Putten 

15:00 – 17:00 Uitleg theorie en etiquette in de praktijk, incl. Baanles parkholes 

Groepsgrootte: 4 tot 8 personen 
Prijs: € 99 

Inschrijven 

Schrijf u in voor de cursus via website golfbaantespelduyn.nl/les-boeken of telefonisch via 06-48056323. 

 

 

  

http://www.golfbaantespelduyn.nl/les-boeken


 

 

1-DAAGSE SNELCURSUS – HANDICAP 54 (GVB)  

Deze snelcursus is bedoeld voor mensen met enige golfervaring. Als voorbereiding raden we aan eerst uw 

baanpermissie voor de Parkholes te behalen, dit kan o.a. via de golfstart cursus of de 1 daagse cursus Parkholes.  

In 1 dag word je door één van onze golfprofessionals verder vertrouwd gemaakt met het golfen en klaargestoomd 

voor handicap 54. 

Bovendien krijg je nog 45 minuten privéles door één van onze golfprofessionals cadeau. Dit om na het behalen van je 

handicap 54 je golfspel verder te verbeteren. 

BIJ DEZE CURSUS ZIJN INBEGREPEN 

• 1 volle dag golfles 

• Theorie uitleg in de praktijk 

• Theorie-examen 

• Inclusief greenfees, materialen en drivingrange ballen 

• Na deze dag: een nog in te plannen golfles van 45 minuten  

Inschrijven kan alleen of met meerdere personen. Wij werken met groepen van 3 tot 6 personen. 

PROGRAMMA 

Dag 1 

09:00 uur Ontvangst met koffie 

09:30 uur Trainen van korte slagen 

10:45 uur Trainen op de driving range 

12:00 uur Spelen op de Parkholes 

13:00 uur Pauze 

14:00 uur Spelen op de baan 

15:30 uur Theorie-examen* 

16:30 uur Afsluiting 

* Theorie examen: Op de cursusdag zelf steken we het liefst zo veel mogelijk tijd in het ontwikkelen van de 

golfvaardigheden. Daarom raden wij u aan om van tevoren zelfstudie te doen ter voorbereiding op het theorie-

examen.  

Groepsgrootte: 4 tot 8 personen 

Prijs: € 149 Bovendien krijg je 45 minuten extra golfles “Verdere verbetering golfen” gratis. 

INSCHRIJVEN 

Schrijf u in voor de cursus via website golfbaantespelduyn.nl/les-boeken of telefonisch via 06-48056323. 

  

http://www.golfbaantespelduyn.nl/les-boeken


 

 

GOLFSTART 

De Golfstart is een nieuw initiatief van NGF. Deze landelijke cursus is een groot succes en brengt veel nieuwe 

gezichten naar de golfclub. Na de 6 lessen hebben de nieuwe golfers de basisslagen onder de knie en kunnen 

daardoor snel de baan in. 

DATA GOLFSTART 

De lessen worden gegeven op dinsdag-, woensdag-, donderdagavond en zaterdag overdag. Geeft u zich op voor 

bijvoorbeeld een dinsdag cursus dan zijn dit dus 6 lessen op een dinsdag, ruilen met andere dagen zijn dus niet 

mogelijk! 

BIJ DEZE CURSUS ZIJN INBEGREPEN 

• 6 golflessen van 45 minuten 

• Gebruik van golfclubs 

• Ballenmuntjes (t.w.v. € 10,00) 

• Cursusboekje 

PROGRAMMA 

Les 1:  Introductie in golf, putten & chippen 

Les 2:  Chippen en swingen 

Les 3:  Swingen en pitchen 

Les 4:  Putten, chippen en Par-4 

Les 5:  Swingen en bunker 

Les 6:  Baanles 
 
Prijs: € 99,- 
Groepsgrootte: minimaal 4 personen, maximaal 8 personen 

Inschrijven 

Schrijf u in voor de cursus via website golfbaantespelduyn.nl/les-boeken of telefonisch via 06-48056323. 

 

 

http://www.golfbaantespelduyn.nl/les-boeken


 

 

 

BAANPERMISSIE TOTAAL 

Bij deze cursus leert u om de 9-holes Bloembollenbaan zelfstandig te spelen. 

Indien u deze cursus met goed gevolg heeft doorlopen dan ontvangt u golfbaanpermissie voor de 9-holes 

wedstrijdbaan. 

BIJ DEZE CURSUS ZIJN INBEGREPEN 

• 8 golflessen van 55 minuten; 

• Baanles van 90 minuten inclusief greenfee; 

• 12 Ballenmunten. 

PRIJS VAN DEZE CURSUS 

 

Aantal personen Prijs 

6 personen € 160,- per persoon 

5 personen € 180,- per persoon 

4 personen € 210,- per persoon 

3 personen € 250,- per persoon 

2 personen € 350,- per persoon 

 

Data Baanpermissie Totaal cursus  

Na uw inschrijving neemt de golfprofessional contact op om samen met u de lessen in te plannen! 

INSCHRIJVEN 

Schrijf u in voor de cursus via website golfbaantespelduyn.nl/les-boeken of telefonisch via 06-48056323. 

 

http://www.golfbaantespelduyn.nl/les-boeken

