
“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.”

G O L F C E N T E R  S E V E

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

WHITE SILVER GOLD

Onbeperkt gebruik oefenfaciliteiten

Lidmaatschapspas

Gratis parkeren

Ledentarief ballenkaarten

Ledentarief greenfees & golflessen

Greenfeejaarkaart

Onbeperkt trackman of
350 ballencredits

€ 95 € 260 € 460

LIDMAATSCHAP

Contactpersoon Professionals
Michael Koster
T. 06 - 52 32 10 87
E. michaelkoster@seve.nl

JUNIORS

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.

S E V E R I A N O  B A L L E S T E R O S
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JUNIOR TARIEVEN
 
Ballenkaart   € 8,50
Greenfee 9 holes  € 5,50
Greenfee 18 holes  € 11,-
NGF Registratie  € 25,-

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

PRIVÉLESSEN
In de speciale lesstudio’s wordt de meest 
beoefende sport ter wereld aangeleerd en 
verfi jnt.

PRIVÉLESSEN JUNIOREN
Privéles 25 min. 1-2 pers. € 25,-
Privéles 50 min. 1-2 pers. € 50,-
Privéles 50 min.  3-5 pers. € 60,-

Les boeken kan via www.seve.nl

“
OUR MISSION:

“PASSION TO PERFORM”

”

JUNIORS
“Jong geleerd, oud gedaan.” Dat gold ook 
zeker voor Seve Ballesteros, toen hij als 
jongetje van acht een ijzer drie kreeg, om 
mee op het strand te spelen. Dat was het 
begin, dat leidde tot een legendarische 
golfcarrière. Ook Joost Luiten is begonnen 
als jonge jongen, echter sloeg hij zijn eerste 
ballen op ons Golfcenter. Grote kans dat je 
hem tegen komt! 

Tegenwoordig zijn de mogelijkheden voor 
jeugd in de golfsport nog groter geworden. 
Golf is eindelijk cool en wordt aan kinderen 
op een speelse manier gebracht. Wij op 
Golfcenter Seve, hebben ons daar dan 
ook in gespecialiseerd. Met een team van 
ervaren professionals, onder leiding van 
Michael Koster, is er een geweldig Seve 
Juniors programma opgesteld voor kinderen 
van 5 t/m 18 jaar. Dit programma geeft 
kinderen de kans kennis te maken met golf, 
om hun handicap te halen en te verlagen, 
en het geeft ze de mogelijkheid om er een 
topsport van te maken. Joost Luiten zal niet 
de laatste topgolfer zijn, die gestart is op 
Golfcenter Seve!

GOLF ACADEMY
Het Juniorprogramma bestaat uit 4 les/trainingsblokken per jaar 
onderverdeeld in leeftijd en niveau. 
KENNINSMAKING
Twee kennismakings lessen van 1 uur.
SEVE BAMBINO’S
1 blok van 9 lessen van 1 uur verdeeld over 3 maanden.
(4 blokken per jaar) 
SEVE BAANPERMISSIE
1 blok van 9 lessen van 1 uur verdeeld over 3 maanden. 
(4 blokken per jaar)
NGF BAANPERMISSIE
1 blok van 9 lessen van 1 uur verdeeld over 3 maanden. 
(4 blokken per jaar)
SEVE HCP-54 
1 blok van 9 lessen van 1 uur verdeeld over 3 maanden. 
(4 blokken per jaar)

Aan het eind van het blok is er op n.t.b. zaterdag een gezamenlijke 
baanles van 2 uur met alle groepen. (Uitreiking oorkonde voor de aller kleinsten)

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!

GROEPSLESSEN MASTERCLASS
Alle groepslessen zijn inclusief huurmateriaal en oefenballen. 
Binnen alle juniorgroepen is een Junior lidmaatschap een 
vereiste. 

KENNISMAKING  2 lessen - gratis
Ervaren hoe leuk golf is. | maximaal 6 juniors per professional

Kennismaking met golf en de manier van lesgeven op Seve. 
Eerste basisbeginselen van het putten, chippen en de swing.

SEVE BAMBINO’s 5-7 jaar € 129,- p.p.
Speelse manier toewerken naar Seve BP | maximaal 6 juniors per 
professional

SEVE BAANPERSMISSIE € 139,- p.p.
Toewerken naar de offi ciële baanpermissie bij Seve! | maximaal 
6 juniors per professional

Kennis van het verschil tussen de diverse technieken, 
basisetiquette. Binnen het programma zit ook twee uur baanles. 

NGF BAANPERMISSIE  € 159,- p.p. excl. theorieboek
Ervaring en kennis uitbreiden | maximaal 6 juniors per 
professional

Kennis van alle basistechnieken. Binnen het programma zit ook 
twee uur baanles en het volgen van theorielessen.  

SEVE HCP-54     € 159,- p.p.
Op naar de Handicap! | maximaal 6 juniors per professional

Om deel te nemen aan dit blok, moet de junior het theorie 
examen met een voldoende te hebben afgerond. Aanscherpen 
van alle technieken. Binnen het programma zit ook twee uur 
baanles. Na voldoende ervaring te hebben opgedaan mag de 
Junior zich opgeven voor het lopen van een offi ciële Q-card. 

JUNIORS & BAMBINO’S

 

MASTERCLASS 1 (winter)  € 175,- p.p. (3 maanden)

HCP 54 en lager | maximaal 5 juniors per professional

9 lessen van een uur met aflsuitende baanles. De lessen worden 
periodiek gegeven. Per masterclass zijn er specifi eke leerdoelen.
Inclusief 60 minuten Trackman Range.

MASTERCLASS 2 (voorjaar)  € 175,- p.p. (3 maanden)

HCP 54 en lager | maximaal 5 juniors per professional

9 lessen van een uur met aflsuitende baanles. De lessen worden 
periodiek gegeven. Per masterclass zijn er specifi eke leerdoelen.
Inclusief 60 minuten Trackman Range.

MASTERCLASS 3 (zomer)  € 175,- p.p. (3 maanden)

HCP 54 en lager | maximaal 5 juniors per professional

9 lessen van een uur met aflsuitende baanles. De lessen worden 
periodiek gegeven. Per masterclass zijn er specifi eke leerdoelen.
Inclusief 60 minuten Trackman Range.

MASTERCLASS 4 (najaar)  € 175,- p.p. (3 maanden)

HCP 54 en lager | maximaal 5 juniors per professional

9 lessen van een uur met aflsuitende baanles. De lessen worden 
periodiek gegeven. Per masterclass zijn er specifi eke leerdoelen. 
Inclusief 60 minuten Trackman Range.

UITBREIDINGEN
JUNIOREN
LES ARRANGEMENT 1
5 keer 25 minuten privétraining € 110,-

LES ARRANGEMENT 2
5 keer 50 minuten privétraining  € 195,-

LES ARRANGEMENT 3
10 keer 25 minuten privétraining € 199,-

LES ARRANGEMENT 4
10 keer 50 minuten privétraining  € 375,-
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Grootste overdekte, 
verwarmde en verlichte 

Driving Range 
van Nederland. 

Onze Spaanse chefs 
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mediteraanse 
smaakbeleving met een 

twist, in hartje Rotterdam.

Joost Luiten heeft zijn eigen 
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