TARIEVEN 2019 (incl. 9% btw)
50 MIN LES 1 PERSOON
€ 50,50 MIN LES 2 PERSONEN
€ 60.€ 30,00 p/p
50 MIN LES 3 tot 6 PERSONEN
€ 70,50 MIN TEAMTRAINING
€ 70.Annuleren van lessen kan kosteloos tot 48 uur vooraf!









Clinic 2 uur
minimaal 6 personen
kosten € 40,00 p/p
Programma
Welkom met koffie en Limburgse vlaai
2 Uur programma: Demonstratie en oefenen / putten/ chippen/ swingen
Drank en verbruik horeca op basis van nacalculatie
Clinic 3 uur (incl. menu)
minimaal 6 personen
kosten € 78,00 p/p
Programma
Welkom met koffie en Limburgse vlaai
3 Uur programma: Demonstratie en oefenen/ putten/ chippen/ swingen
Holes spelen gouden driehoek
3-gangenmenu
Drank en verbruik horeca op basis van nacalculatie

NGF Stappenplan
STAP 1: Cursus baanpermissie golfclub Geijsteren (normaal 3 maanden)
Cursus van 10 lessen waarna de cursist baanpermissie krijgt op Golfclub Geijsteren, in de lessen worden de volgende zaken behandeld:

Techniek: swingen, pitchen, chippen, bunker en putten

Etiquette, speeltempo in de baan en veiligheid

Basis golfregels
STAP 2: Cursus van baanpermissie naar “Handicap 54” (normaal 3 maanden)
Cursus van 10 lessen waarna de leerling deel mag nemen aan het theorie-examen en mag gaan spelen met mentor met als doel het behalen
van handicap 54 (vroeger GVB). Golfclub Geijsteren organiseert de theorieles en het –(her)examen. Tijdens de lessen is aandacht voor:

Verbetering technieken uit de basiscursus

Etiquette, speeltempo en veiligheid

Golfregels verdieping en verbreding kennis en toepassing in de praktijk

Tactiek in de baan (course management)

Theorieles en –examen

Mentorbegeleiding 9 holes spelen om hcp. 54 te behalen
STAP3: Cursus van HCP 54 naar HCP 36
Cursus van 10 lessen waarna de leerling de technische- en praktische kennis heeft om naar een EGA handicap 36 te zakken, in de lessen
worden de volgende zaken behandeld:

Verbeteren en stabiliseren basistechnieken en afslaan met hout

Tactische keuzes in de baan, moeilijke liggingen

Mentale vaardigheden, leren scoren
2 personen

3 personen

4 personen

stap 1 = 10 lessen

500

1 persoon

600 = 300 p.p.

700 = 233 p.p.

700 = 175 p.p.

700 = 140 p.p.

5 personen

700 = 117 p.p.

6 personen

3 maanden oefenfee

60

2 x 60 = 120

3 x 60 = 180

4 x 60 = 240

5 x 60 = 300

6 x 60 = 360

stap 2 = 10 lessen

500

600 = 300 p.p.

700 = 233 p.p.

700 = 175 p.p.

700 = 140 p.p.

700 = 117 p.p.

3 maanden oefenfee

60

2 x 60 = 120

3 x 60 = 180

4 x 60 = 240

5 x 60 = 300

6 x 60 = 360

theorie-les en –(her)examen

36

2 x 36 = 72

3 x 36 = 108

4 x 36 144

5 x36 = 180

6x 36 = 216

9 holes met mentor

20

2 x 20 = 40

3 x 20 = 60

4 x 20 = 80

5 x 20 = 100

6 x 20 = 120

Stap 3 = 10 lessen

500

600 = 300 p.p.

700 = 233 p.p.

700 = 175 p.p.

700 = 140 p.p.

700 = 117 p.p.

3 maanden oefenfee

60

2 x 60 = 120

3 x 60 = 180

4 x 60 = 240

5 x 60 = 300

6 x 60 = 360

Leden van golfclub Geijsteren betalen geen oefenfee, greenfee voor oefenrondes en niet voor
theorieles en -(her)examen. Niet-leden kunnende oefenfee €60.-/3maanden afkopen (normaal €10.-/bezoek), 9 holes spelen kan max. 3x
tegen tarief van €20.- (met mentor)
Niet-leden dienen voor het verkrijgen van NGF- "'GVB" kaartjes lid van een club te
worden. Alleen clubs kunnen de aanvraag verzorgen.
Bij iedere stap kan een nieuwe NGF-pas door de club waar u bent aangesloten worden aangevraagd tegen kosten.

D.W.C. van Mulken, Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren, 06-53219181
davey@vanmulkengolf.com www.vanmulkengolf.com
ABN-AMRO IBAN: NL22ABNA0831768568 , BTW:NL1261.38.059.B01, KVK:141127190000

