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JEUGDPROGRAMMA TESPELDUYN: 

Voor 2022 hebben wij met de Golfschool Tespelduyn en de Jeugdcommissie Tespelduyn een prachtig 

jeugdprogramma opgesteld. 

JEUGDPROGRAMMA TESPELDUYN 

• 20 golflessen à 75 minuten 

• 16 ballenmuntjes 

• Gratis toegang tot de oefenfaciliteiten t/m 31 december 2022 

• Deelname aan overige jeugdactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de jeugdwedstrijd. 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Golf pro Tjeerd Staal 06-19890590. 

PROGRAMMA 

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

Prijs: € 229 (heel jaar lessen inclusief lidmaatschap)

DATA JEUGDLESSEN 

zondag 1 mei 11:00 tot 12:15 uur zondag 11 september 11:00 tot 12:15 uur 

zondag 8 mei 11:00 tot 12:15 uur zondag 18 september 11:00 tot 12:15 uur 

zondag 15 mei 11:00 tot 12:15 uur zondag 25 september 11:00 tot 12:15 uur 

zondag 22 mei 11:00 tot 12:15 uur zondag 2 oktober 11:00 tot 12:15 uur 

zondag 29 mei 11:00 tot 12:15 uur zondag 9 oktober 11:00 tot 12:15 uur 

zondag 5 juni 11:00 tot 12:15 uur zondag 16 oktober 11:00 tot 12:15 uur 

zondag 12 juni 11:00 tot 12:15 uur zondag 23 oktober 11:00 tot 12:15 uur 

zondag 19 juni 11:00 tot 12:15 uur zondag 30 oktober 11:00 tot 12:15 uur 

zondag 26 juni 11:00 tot 12:15 uur zondag 6 november 15:00 tot 16:15 uur 

INSCHRIJVEN 

Schrijf u in voor de cursus via website golfbaantespelduyn.nl/golfschool/jeugdprogramma of telefonisch via  

06-19890590 – Tjeerd staal. 

 

http://www.golfbaantespelduyn.nl/golfschool/jeugdprogramma


 

 

OUDER KIND GOLF 

Vanaf zondag 17 april heeft u de kans om samen met uw kind gezellige & leerzame golflessen te volgen bij 

Golfschool Tespelduyn. Tijdens deze periode worden jullie alle basis technieken van de golfsport uitgelegd.  

PROGRAMMA 

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

Prijs: € 99,- per ouder/kind voor 8 lessen. 

Kosten voor deelname zijn inclusief gebruik materiaal en exclusief gebruik ballen. 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Golf pro Tjeerd Staal 06-19890590. 

DATA OUDER KIND GOLF 

 zondag 17 april 15:30 tot 16:30 uur zondag 25 september 15:30 tot 16:30 uur 

 zondag 24 april 15:30 tot 16:30 uur Zondag 2 oktober 15:30 tot 16:30 uur 

 zondag 1 mei 15:30 tot 16:30 uur zondag 9 oktober 15:30 tot 16:30 uur 

 zondag 8 mei 15:30 tot 16:30 uur zondag 16 oktober 15:30 tot 16:30 uur 

 zondag 15 mei 15:30 tot 16:30 uur zondag 23 oktober 15:30 tot 16:30 uur 

 zondag 22 mei 15:30 tot 16:30 uur zondag 30 oktober 15:30 tot 16:30 uur 

 zondag 29 mei 15:30 tot 16:30 uur zondag 6 november 15:30 tot 16:30 uur 

 zondag 5 juni 15:30 tot 16:30 uur zondag 13 november 15:30 tot 16:30 uur 

INSCHRIJVEN 

Schrijf u in voor de cursus via website golfbaantespelduyn.nl/golfschool/jeugdprogramma of telefonisch via  

06-19890590 – Tjeerd staal. 

 

http://www.golfbaantespelduyn.nl/golfschool/jeugdprogramma

