Met 80 verlichte, verwarmde en overdekte Driving Range
afslagplaatsen en een parkachtige 9 holes golfbaan is Golfcenter
Seve de grootste trainingsaccommodatie van Nederland
voorzien van de modernste technieken zoals de PowerTee en
het enige Trackman Range systeem van Nederland.

GOLF
ACADEMY

GOLFCENTER SEVE

FOCUS

Met 80 verlichte, verwarmde en overdekte Driving Range
afslagplaatsen en een parkachtige golfbaan is Golfcenter Seve
de grootste trainingsaccomodatie van Nederland. De modernste
technieken staan hierbij centraal, onder andere het Trackman
Range Systeem. Seve wil ervoor zorgen dat jong en oud verder
en rechter gaan slaan.

Wij focussen op de volgende
vijf factoren:

Middenin het centrum van Rotterdam is Golfcenter Seve de
unieke locatie voor golfend en culinair Nederland.

MENTAAL
Controle over uw geest

TECHNIEK
Controle over de bal

FYSIEK
Controle over uw lichaam

GOLF ACADEMY

TACTIEK
Controle over uw score

De Seve Golf Academy faciliteert met veel passie, plezier én met
één duidelijke visie, beter golf voor iedereen, van
beginners tot tourprofessionals.

EQUIPMENT
Kennis van het materiaal

Zonder van onze visie af te wijken, zijn wij in staat om met ons
team van ervaren, maar diverse golfprofessionals en met behulp
van de grootste “range” aan tools en targets, meer golf plezier te
geven!

“
OUR MISSION:
“PASSION TO PERFORM”
”

De Seve Golf Academy maakt gebruik van de meest
geavanceerde lesstudio´s. Deze zijn ingericht met de grootste
diversiteit aan hulpmiddelen. Zo kunnen golfers de technieken
ervaren, door het te zien en te voelen. Daarnaast maken we
gebruik van het Trackman systeem en kunnen golfers op de mat
precies zien wat ze doen, via onze videoanalyse systemen.
Dit alles, het hele jaar verwarmd!

PRIVÉLESSEN

GOLFPASPOORT CURSUSSEN

In de speciale lesstudio’s wordt de meest
beoefende sport ter wereld aangeleerd en
verﬁjnt.

De vrijheid van een privéles voor slechts de prijs van een cursus,
u bepaalt zelf het tempo en u boekt zelf uw gewenste les in.

PRIVÉLESSEN
Privéles 25 min.
Privéles 50 min.
Privéles 50 min.
Leskaart 50 min.

1-2 pers.
1-2 pers.
3-5 pers.
10 lessen

Les boeken kan via www.seve.nl

€ 30,€ 55,€ 70,€ 500,-

Alle cursussen zijn inclusief huurmateriaal en oefenballen.
Per cursus zitten er maximaal 6 personen in een groep. Zo blijft
de persoonlijke aandacht gewaarborgd. Na de eerste inschrijving
kunt u direct beginnen met het zelf inboeken van de lessen
(hiervoor krijgt u een eigen account in de pro-agenda) Binnen de
Seve Baanpermissie, 54 en Masterclass is het verplicht om lid te
worden van Seve, dit is al mogelijk vanaf €90,- voor 3 maanden.
De Seve Kennismaking is inclusief 4 weken lidmaatschap.
SEVE KENNISMAKING 3 lesuren - € 39,- p.p.
Is golfen wat voor u? Kom erachter via de “Seve Kennismaking”!
Deze cursus is voor iedereen met weinig tot geen golfervaring.
Het kennismaken met de golfsport, het Golfpaspoort en
Golfcenter Seve staan hierbij centraal.
SEVE BAANPERMISSIE
6 lesuren - € 99,- p.p.
Een rondje lopen op de Seve baan, dit kan na het behalen van de
baanpermissie.
De cursus is voor iedereen met weinig tot geen golfervaring.
Tijdens de lessen komen de golftechnieken aan bod. Dit zijn
onder andere de basisprincipes van alle onderdelen waaronder
de swing, putten, chippen en de beginselen van de golfetiquette.
De cursus wordt afgesloten met een baanles.
SEVE 54
8 lesuren - € 169,- p.p.
Een handicap halen, de Seve 54 cursus maakt dit mogelijk!
De cursus is voor iedereen die in het bezit is van een BP. Tijdens
de lessen komen alle golftechnieken aan bod. Dit zijn onder
andere het dieper ingaan op de basisprincipes, bewustwording
en controle van de balvlucht en de techniek. Binnen de cursus
zitten 2 baanlessen. Het theorie-examen en een greenfee voor de
Qualifying Kaart zijn ook begrepen. Deze laatste Qualifying kaart
kan behaald en gespeeld worden indien de baan qualifying is.
SEVE MASTERCLASS
9 lesuren - € 149,- p.p.
Uw HCP 54 in bezit maar toch nog willen verbeteren!
De cursus is voor iedereen met HCP 54 of lager. Tijdens de lessen
komen alle golftechnieken aan bod. Dit zijn onder andere de
individuele vaardigheden. Ook wordt er dieper ingegaan op het
coursemanagement. En werken we naar een verlaging van de HCP.

JUNIORS & BAMBINO’S

GOLF

PROFESSIONALS

“

Optimale, moderne trainingsfaciliteiten
en een prachtige par-3 baan

MICHAEL
KOSTER

”

JACOB
FRIMA

- Golf.nl -

RIK
DE ROOIJ
MICHAEL
CLARK
BRYAN
SETON
FELIX
HOLM
CHRISTEL
VAN BERGEN
WALRAVEN
STEFF
BEERENFENGER
TOINE
VAN DER KLEI
HANS
VON BURG
PHIL
ALLEN

“

Nieuwe visie op de meest beoefende sport
ter wereld.

”
- Golfers van Nederland -

LIDMAATSCHAP

WHITE

WHITE

WHITE

€ 235

€ 150

€ 90

12 maanden

6 maanden

3 maanden

Onbeperkt gebruik oefenfaciliteiten
Lidmaatschapspas
Gratis parkeren
Ledentarief ballenkaarten
Ledentarief greenfees & golflessen
Deelname Golfpaspoort

Zie ook onze package deals!
Benieuwd naar de zakelijke mogelijkheden?
Vraag gerust is bij de receptie naar
de mogelijkheden of via bc@seve.nl

Grootste overdekte,
verwarmde en verlichte
Driving Range
van Nederland.

Onze Spaanse chefs
zorgen voor een
mediteraanse
smaakbeleving met een
twist, in hartje Rotterdam.

Joost Luiten heeft zijn eigen
swingstudio op de Driving
Range. Grote kans dat u
hem tegenkomt!

GOLFCENTER SEVE

PACKAGE
DEALS

BASIS

STARTEN MET GOLF
BAAN PERMISSIE
1 Seve Baanpermissie
2 Lidmaatschap
(3 maanden)

€ 99,€ 90,€189,-

PACKAGE DEAL €149,-

DELUXE

STARTEN MET GOLF
HCP
1 Seve Baanpermissie
2 Seve Handicap 54
3 Lidmaatschap
(6 maanden)

PACKAGE DEAL €299,-

€ 99,€169,€150,€418,-

PREMIUM
MASTERCLASS

1 Seve Masterclass 1
2 Seve Masterclass 2
3 Lidmaatschap
(12 maanden)

€149,€149,€235,€533,-

PACKAGE DEAL €399,-

“I know where I am and I know which way I’m going, ...
Only winning will satisfy me.
You don’t think it is possible? It is very possible.”
SEVERIANO BALLESTEROS

Kleiweg 480
3045 PM Rotterdam
T. 010 - 418 88 48
E. golfschool@seve.nl
W. www.seve.nl

