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.

STUDENTEN &
SCHOLEN

GOLFCENTER SEVE

STUDENTEN

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.

Maandagavond speciale studenten
golfavond (in samenwerking met de RSGA)
Vanaf 19:00 uur kunnen studenten met
elkaar kennismaken, golfen en borrellen en
is er een golfprofessional aanwezig voor tips
& tricks op golf gebied. Kijk op onze website
voor meer informatie en evenementen.

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

RANGE & OEFENGREENS
De Driving Range met wisselende en bijzondere targets geeft
ruimte aan de beginnende en gevorderde golfers om in alle rust
of onder het genot van een drankje en muziekje af te slaan.
En met het analysterende Trackman Systeem op onze Driving
Range wordt het trainen nog effectiever!
Het is de gehele dag mogelijk om te trainen op de putting-,
chippinggreen en in de oefenbunkers.
“To give yourself the best possible chance of playing to your
potential, you must prepare for every eventuality.
That means practice.”
- Severiano Ballesteros -

9 HOLES PAR 3 BAAN

Het prachtig aangelegde arboretum met 400 verschillende
bomen doet u vergeten middenin Rotterdam te zijn. De par 3
baan is een uitdagende baan met fraai aangelegde bunkers en
waterpartijen. Dit zorgt ervoor dat golfers van elk niveau terecht
kunnen bij Seve!

STARTEN MET GOLFEN MET EEN
GOLFPASPOORT
Baanpermissie
€ 99,HCP 54 cursus
€ 169,Speciale prijs voor maar € 199,-

“
Iedere maandagavond is er
op de trainingsavond een
golfpro die ons tips geeft.
Erg handig en leuk.
Maar misschien nog wel leuker
is de borrel na afloop!
”

PLANNING

SCHOLEN

Planning golflessen - 1 uur

GOLF EXPERIENCE / LESSEN
Tijdens een golf experience beleeft u Seve en de golfsport.
De golf experience wordt gegeven door zeer bekwame
golfprofessionals. De golf experience begint met een korte demo
waarin wordt verteld over Seve en de golfpsort. Vervolgens zal
de experience zich voortzetten op de Driving Range,
Putting- Chipping green en de lesstudios. De golfprofessionals
nemen de deelnemers mee in het golfen en in Golfcenter Seve,
kortom een echte experience.

1e golfles
2e golfles
3e golfles
4e golfles
5e golfles

Demo + Swing
Swing + Putten
Swing + Chippen
Swing + Pitchen
Holes spelen

Planning golflessen - 1,5 / 2 uur
1e golfles
2e golfles
3e golfles
4e golfles
5e golfles

Demo + Swing + Putten
Putten + Chippen
Chippen + Pitchen
Spelvorm
Holes spelen

PRIJZEN PER LEERLING
(op basis van 5 lessen en minimaal 10 leerlingen/studenten)
1 uur
1,5 uur
2 uur

€ 15,€ 19,€ 23,-

GOLF ACADEMY
Seve is de trainingsaccomodatie voor de beginnende en
gevorderde golfer. De Golf Academy faciliteert in privélessen,
cursussen en groepslessen.
In de speciale lesstudio’s wordt de meest beoefende sport ter
wereld aangeleerd en verﬁjnd.
PRIVÉLESSEN
Privéles 25 min.
Privéles 50 min.
Privéles 50 min.
Leskaart

1-2 personen
1-2 personen
3-5 personen
10 lessen 50 min.

€ 30,€ 55,€ 70,€ 500,-

Les boeken kan via www.seve.nl
GOLFPASPOORT
CURSUSSEN
Seve Kennismaking
Seve Baanpermissie
Seve 54
Seve Masterclass

Maximaal 6 pers.
3 lesuren
6 lesuren
8 lesuren
9 lesuren

€ 39,€ 99,€ 169,€ 149,-

Deelnemers dienen in bezit te zijn van een Seve Lidmaatschap

De vrijheid van een privéles voor slechts de prijs van een cursus.
Nieuwsgierig geworden?
Vraag naar de speciale Golf Academy brochure

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

“

Sport verbindt en eten verbindt. Hoe mooi
is het om dat samen te brengen. Er wordt
‘vrouwelijk eten’ geserveerd: kleine, mooie
gerechten om met elkaar te delen.

”

- De buik van -

LIDMAATSCHAP

BASIS

LIGHT

PREMIUM

€ 100

€ 130

€ 180

Onbeperkt gebruik oefenfaciliteiten
Lidmaatschapspas
Gratis parkeren
Studententarief ballenkaarten
Studententarief greenfees & golflessen
50 ballencredits
Stempelboekje 10 x 9 holes

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

“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. bc@seve.nl
W. www.seve.nl

