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Mocht de golfsport geheel nieuw voor je zijn

en je vindt de stap naar het Short time Golf©-

programma nét even te groot, dan kun je het

Kennismakingspakket overwegen.

Dit programma bestaat uit vier lessen van

een half uur voor 2 personen. Deze lessen 

volg je binnen een tijdsbestek van 2 maanden. 

Gedurende deze maanden kunt u gebruik 

maken van alle oefenfaciliteiten. Ook stellen wij 

je in deze periode de meest reguliere golfclubs 

(stokken) ter beschikking.

Het Kennismakingspakket bevat ook een

ontvangst vooraf in het clubhuis. Je kunt je

dan op de hoogte stellen van de gang van

zaken binnen de golfclub en accommodaties

bekijken.

Kosten

Wij bieden je het Kennismakingspakket aan 

voorslechts € 95,-- bij een minimale deel-

name van 2 personen. Je kunt je individueel 

inschrijven of samen met je partner, vriend(in) 

of collega.

CADEAUBONNEN
Wil je iemand die je dierbaar is, een perso-

neelslid dat het helemaal verdient of een 

gezamenlijke vriend(in) eens écht verrassen?

Zowel voor de Short time Golf©-programma’s

als voor het Kennismakingspakket zijn luxe

uitgevoerde cadeaubonnen verkrijgbaar bij de

administratie van de golfclub.

Golfclub ‘De Compagnie’
Bezoekadres:
Golflaan 1
9646 DS Veendam
Postadres:
Postbus 416
9640 AK Veendam
Clubmanagement/secretariaat:
weekdagen van 9.00-16.00 uur
0598 62 52 72
Internet:
www.golfclubveendam.nl
info@golfclubveendam.nl

Kennismakingspakket

Inschrijfformulier
     de heer       mevrouw 1) 

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:

Golfervaring       ja         nee 1)

Schrijft zich in voor: 1)

     Short time Golf® level 1 ad € 195,--2)

     Short time Golf® level 2 ad € 150,-- 2) 

     Kennismakingspakket ad € 95,--

Deze bon inleveren/sturen naar onderstaand
adres. Inschrijven via de website is ook mogelijk.
Wanneer wij uw inschrijving binnen hebben
sturen wij je de nota.

1) Aankruisen wat van toepassing is
2) Je kunt je tegelijkertijd voor beide levels 
inschrijven. Inschrijven op level 3 is alleen mogelijk in 
overleg met professional.

Short time Golf
©

Een golfprogramma voor mensen met beperkte tijd

Plezier in golf met 
minimale tijdsinvestering

Doorgroeien van level 
1 naar level 3
 
 Individueel of met een 
eigen groep inschrijven 
kan (10 - 12 personen)

Geen langlopend 
GVB-traject

Kennismakingspakket 
vooraf is mogelijk 
 



-

Golfclub De Compagnie bied je de mogelijk-

heid om volwaardig te golfen met een minimale 

tijdsinvestering. Neemt een normale ronde door 

de baan al gauw 4 uur in beslag, met 

Short time Golf © beleef je in één of twee 

uurtjes evenveel plezier. Het concept is 

ontwikkeld voor hen die hun tijd moeten 

verdelen tussen werk, gezin/familie, sport en 

recreatie. 

Veel mensen besluiten daarom pas te gaan 

golfen op latere leeftijd. Jammer… Het is helaas 

voor weinigen weggelegd om dan nog een 

bevredigend spelniveau te bereiken! 

Short time Golf© is ontworpen om golftechniek 

bij te brengen en/of naar hoger niveau te 

stuwen en om met een minimale tijdsinveste-

ring veel plezier aan de sport te beleven. Dat 

alles binnen een compact programma dat elk 

jaar een vervolg krijgt. Bovendien kun je met 

Short time Golf© direct de baan op zonder het 

traject van het GVB af te leggen. 

Het jaarprogramma Level 1 bestaat uit: 

* Kennismakingsbijeenkomst

* 10 groepslessen van een uur

* Mogelijkheid om deel te nemen aan 

   8 wedstrijden op de Par3-baan. 

* Deelname aan theorielessen.

GOLFEN MET JE EIGEN GROEP
Wil je aan het Short time Golf©-programma 

meedoen met vrienden, familieleden, 

collega’s of serviceclub? Inschrijven met een 

eigen groep is mogelijk. 

GROEPSLESSEN
Je lest in een groep van minimaal 10 en maxi-
maal 12 personen. De lessen zijn verdeeld over 
12 data, waarbij je zelf kunt bepalen welke 
dagen je het beste past. Voorwaarde is dat je 
wel aan de eerste twee lessen deelneemt.

Kennismaking
Wij ontvangen je als deelnemer, voordat het 
programma start, graag in het clubhuis. Je 
kunt dan kennismaken met de overige deelne-
mers, de accommodaties bekijken en je op de 
hoogte stellen van de gang van zaken binnen 
de golfclub. Voor deze bijeenkomst ontvang je 
ruim van te voren een uitnodiging.

Data
Naar verwachting zal de eerste groep medio 
april 2017 starten. Volgende groepen starten 
daarna zodra ze zijn volgeboekt. Alle lessen 
worden gegeven op de zaterdag. 
Schrijf je in als groep, dan zijn andere dagen 
bespreekbaar.

WEDSTRIJDEN
Data
Het wedstrijdprogramma wordt gespeeld op 
zondagen en start vier weken nadat je met 
het Short time Golf © Level 1-programma bent 
begonnen. Je ontvangt tijdig bericht met be-
trekking tot de data. Je bent vrij in de keuze of 
én aan hoeveel van de 8 wedstrijden je wenst 
deel te nemen.

MATERIAAL
Tijdens de lessen en de wedstrijden kun je 
gebruik maken van golfclubs die je tegen 
een kleine vergoeding ter beschikking worden 
gesteld. 
Voor de wedstrijden dien je eigen golfballen bij 
je te hebben.
Wij adviseren gemakkelijk zittende (vrijetijds)
kleding te dragen en stevige platte schoenen.

OEFENFACILITEITEN
Gedurende het gehele programma kun je 
gebruikmaken van alle oefenfaciliteiten (driving 
range, putting- en chipinggreen).
 

LESPROGRAMMA
Les 1
Demonstratie, uitleg over het verband tussen 
verschillende clubs en de balvlucht. 
Oefenen van de swing.
Les 2
Oefenen van de swing met diverse clubs, 
basisbeginselen putten, oefenen in putten.
Les 3
Oefenen van de swing, korte slagen (chippen) 
en uit laten rollen van de bal.  
Les 4
Oefenen van de swing, slagen over bunkers.
Les 5
Oefenen van de swing, oefenen in putten.
Les 6
Oefenen van de swing, bunkerspel.
Les 7
Oefenen van de swing, chippen en uit laten 
rollen van de bal.
Les 8
Oefenen van de swing, putwedstrijd.
Les 9
Oefenen van de swing, afslag met hout, 
middelgrote afstand (pitchen).
Les 10
Oefenen van de swing, slaan in schuine 
ligging.
Les 11
Oefenen van de swing, afslag met hout,  
pitchen.
Les 12
Oefenen van de swing, chippen en pitchen.

KOSTEN
Je neemt in 2017 al deel aan het programma 
Short time Golf © level 1 voor slechts € 195,--, 
te voldoen bij inschrijving.
De groepen bestaan uit minimaal 10 en 
maximaal 12 personen.

Onder de eerste 10 inschrijvers verloten wij 
een dinerbon t.w.v. € 50,--, te besteden in 
restaurant Golfclub De Compagnie

Je kunt het programma Short time Golf © 
upgraden naar level 2. Dit geeft je het recht om 
onbeperkt - en wanneer je maar wil - de Par 
3-baan te bespelen. 
Je speelt met eigen (of gehuurde) golfclubs en 
ballen.  

Kosten
De kosten voor Short time Golf ©, level 2 
bedragen € 150,-- per half jaar. Dit is inclusief 
het lidmaatschap ad € 16,95 van de Nederlandse 
Golffederatie, waarmee je tevens WA-verzekerd 
bent voor incidenten op de golfbaan.
Short time Golf ©, level 2 wordt aangegaan 
voor een half kalender jaar. 
Het Short time Golf ©, level 2 wordt automa-
tisch verlengd, tenzij je een maand voor dat de 
lidmaatschapsperiode verloopt, opzegt.

Wellicht dat je na enige tijd toch zo af en toe 
de mogelijkheid hebt een ronde te spelen op 
de grote baan. Je kunt dan uw Short time 
Golf© level 2 upgraden naar level 3 met een 
10-rondenkaart voor de grote baan. Je ontvangt 
dan maar liefst 50% korting op de greenfee. 
Voorwaarde is dat jouw golfvaardigheden 
door onze professional als voldoende worden 
beoordeeld en dat je een klein theorie-examen 
over de spelregels en baangedrag hebt 
afgelegd. Je kunt je voorbereiden op dit 
examen door deel te nemen aan ons 
kostenloze lesprogramma of door theorie-
boekjes aan te schaffen. 

Short time Golf ©, level 1 Short time Golf ©, level 2

Short time Golf ©, level 3


