Golfstart 2
Geachte deelnemer van Golfstart 1,
U bent bijna aan het einde van uw serie van vijf lessen van Golfstart 1.
We hopen dat u de slag een beetje te pakken hebt en dat u plezier hebt in het spel.
U kunt nu doorgaan met de volgende fase ‘Golfstart 2: Op weg naar Baanpermissie+Handicap 54”.
We hebben hiervoor weer een mooie aanbieding:
Tien groepslessen, drie maanden oefen lidmaatschap van de Par 3 baan en alle oefenfaciliteiten,
een theorieochtend (incl. kop koffie) en een voucher om deel te nemen aan een 9-holes ‘Rabbitwedstrijd’.
Dit alles tezamen voor € 179,- per persoon.
Het lesplan is als volgt:
Zaterdag
Les 1:
Zaterdag
Les 2:
Zaterdag
Les 3:
Zaterdag
Les 4:
Zaterdag
Les 5:
Zaterdag
Les 6:
Zaterdag
Les 7:
Zaterdag
Les 8:
Zaterdag
Les 9:
Zaterdag
Les10:

Video Swing Analyse
Bunkerslagen/Putten
De golfswing met diverse clubs
Chippen/Pitchen situaties aanleren, keuzes maken
Baanles op de grote baan
Swing, slaan vanaf gras, gebruik verschil. clubs en ligging bal
Pitchen en chippen
Baanles op de grote baan
Putten en trouble shots
Baanles op de grote baan, of voorkeur groep

Behalve de praktijklessen is er ook een theoriegedeelte vereist. Hiervoor wordt een regelochtend
georganiseerd. De data vindt u in ons clubhuis op het bord tegenover de receptie.
Het theorie-examen staat gepland op zaterdagen die vermeld staan op het bord. De kosten voor
het theorie-examen bedragen € 20,- per persoon.
Aan het eind van uw tweede reeks lessen is het de bedoeling dat de baanpermissie is behaald en
kunt u ook op de 18-holes baan spelen en wordt golfen nog leuker.
(Meer informatie over het behalen van uw regel examen zal uw mentor u op de hoogte stellen)
Tevens kunt u na het behalen van uw baanpermissie deelnemen aan een ‘Rabbit wedstrijd’.
Je speelt dan samen met een van onze ervaren leden een wedstrijd over 9 holes, die meetelt bij
het behalen van uw handicap.
Meld u dus nu aan voor het vervolg van uw golflessen en ga op weg naar Baanpermissie en
Handicap 54!
Met vriendelijke groet,
receptie Golfclub Zwolle.

