Golfcenter Rotterdam

GOLFPASPOORT

€39,-

Deze cursus is voor iedereen met weinig tot geen golfervaring.
Inclusief 4 weken lidmaatschap
Het kennismaken met de golfsport en Golfcenter Seve staat hierbij centraal.
SEVE BAANPERMISSIE | 7 lesuren - € 99,- p.p.
Een rondje lopen op de Seve baan, dit kan na het behalen van de baanpermissie.

€79,-

€99,-

€139,-

€139,- €169,-

€119,-

€119,-

De cursus is voor iedereen met weinig tot geen golfervaring. Tijdens de lessen
komen alle 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.

De cursus is voor iedereen die in het bezig is van een Baanpermissie. Tijdens
de lessen komen onder ander alle golftechnieken aan bod, wordt er dieper
ingaan op de basisprincipes, bewustwording, controle van de balvlucht en
de techniek. Daarnaast bevat de cursus 2 baanlessen van 1,5 uur en zijn
de theorie- les en het theorie- examen inbegrepen, dit is afwisselend (les of
examen) iedere zaterdag om 14:00 mogelijk. Tevens is de greenfee voor het
spelen van je qualifying card inbegrepen.
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 en
wordt er dieper in gegaan op het course management. Daarnaast bevat de
cursus 2 baanlessen van 1.5 uur.
*alle cursisten dienen in bezit te zijn van een Seve lidmaatschap

Masterclass

SEVE 54 | 9 lesuren - € 169,- p.p.
Een handicap halen, de Seve 54 cursus maakt dit mogelijk!

Handicap 54

SEVE KENNISMAKING | 3 lesuren - € 39,- p.p.
Is golfen wat voor jou? Kom erachter via de “Seve Kennismaking”!

Baanpermissie

Alle cursussen zijn inclusief materiaal, oefenballen, greenfee en professionele
begeleiding. Per cursus maximaal 6 deelnemers, zo blijft de persoonlijke
aandacht en de kwaliteit gewaarborgd. Je kan op ieder moment van de
week starten en zelf je lesdagen bepalen en inplannen. Voor deelname aan
het cursus programma dienen de deelnemers in bezit te zijn van een Seve
lidmaatschap. Dit is al mogelijk vanaf € 75,- voor 3 maanden.

Kennismaking

De vrijheid van een privéles voor slechts de prijs van een cursus.

€119,-

€149,-

Golfpaspoort
paCkage dealS

BASIS
1 Seve Baanpermissie
2 Seve Handicap 54
3 Jaar lidmaatschap

€ 99,€169,€215,€483,-

PaCkage deal €399,-

dELUXE
1
2
3
4

Seve Baanpermissie
Seve Handicap 54
Seve Masterclass 1
Jaar lidmaatschap

PaCkage deal €499,-

pREMIUM
1
2
3
4
5

Seve Baanpermissie
Seve Handicap 54
Seve Masterclass 1
Seve Masterclass 2
Jaar lidmaatschap

PaCkage deal €599,-

€ 99,€169,€149,€149,€215,€781,-

€ 99,€169,€149,€215,€632,-

