Marine golfclub Clinics

De Marine Golfclub “Nieuwediep” is een personeelsvereniging van de Koninklijke Marine. Het doel van de
vereniging is de beoefening van de golfsport, alsmede de bevordering van de persoonlijke contacten tussen
de leden onderling.
De vereniging speelt op een door Alan Rijks ontworpen negen holes-baan op het terrein van het Maritiem
Vliegkamp De Kooy. De baan is aangelegd in 1994/1995. De ingang van de golfbaan is aan de Kortevliet. De
vereniging houdt de uitdagende baan zelf in stand, het baanonderhoud wordt in eigen beheer uitgevoerd met
behulp van vrijwilligers.
Een golfclinic op de Marine Golfclub is uitermate geschikt voor een personeelsuitje, een vrienden- of
familiedag, een vrijgezellenfeest, teambuilding enz.
Onze clinics worden uitgewerkt door onze eigen ervaren en gekwalificeerde golfprofessional.
Een golfclinic duurt twee uur waarvan één uur wordt besteed aan het putten, chippen en lange ballen slaan of
te wel: the full swing. Het tweede uur wordt doorgebracht op de golfbaan zelf. U mag laten zien wat u in het
eerste uur heeft geleerd. Op deze manier leert u de golfsport op een laagdrempelige manier kennen.
Zitten er (ervaren) golfers in uw groep, dan kunnen zij desgewenst onder begeleiding van een lid van de
Marine Golfclub enkele holes lopen op de golfbaan, in plaats van deelname aan de clinic.
Het leuke van een clinic bij de Marine Golfclub is dat alle deelnemers continue actief bezig zijn met de
golfsport.



Clinics worden gegeven aan groepen van 10 tot 50 personen.
Bij minder dan 10 personen betaalt u wel voor 10 personen aan de golfpro.

Een golfclinic kan ook op maat gemaakt worden, waarbij aan uw specifieke wensen kan worden voldaan. Naar
alle waarschijnlijkheid bent u met een groep bij ons en lust de inwendige mens ook wel iets. Om u op weg te
helpen hebben wij hieronder een aantal arrangementen voor u samengesteld. Een clinic met arrangement
duurt 3 tot 4 uur.
Mocht u persoonlijke wensen hebben omtrent de invulling van een arrangement, schroom dan niet en neem
geheel vrijblijvend contact met ons op.

Voor informatie v.w.b. de clinics kunt u contact opnemen met
Carla van Halderen 06 23411269
Marion van Geest 06 51057338
Of u stuurt een mail naar clinics@marinegolfclub.nl

Clinic arrangement “Birdy”
€ 30,00 p.p.








Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers
1 uur putten, chippen en lange ballen slaan
1 uur echt spelen op de golfbaanduur van de clinic: 2 uur
Inclusief: clubs, ballen en professionele begeleiding
Minimaal: 5 personen
Dagelijks mogelijk
Borrelhapje en drankje na afloop.

Clinic arrangement “Eagle”
€ 40,00 p.p.









Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers
1 uur putten, chippen en lange ballen slaan
1 uur echt spelen op de golfbaanduur van de clinic: 2 uur
Inclusief: clubs, ballen en professionele begeleiding
Minimaal: 10 personen
Dagelijks mogelijk
Drankje en uitgebreide nasi maaltijd na afloop.

Clinic arrangement “Hole in one”
€ 45,00 p.p.









Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers
1 uur putten, chippen en lange ballen slaan
1 uur echt spelen op de golfbaanduur van de clinic: 2 uur
Inclusief: clubs, ballen en professionele begeleiding
Minimaal: 15 personen
Dagelijks mogelijk
Drankje en uitgebreide Indonesische rijsttafel na afloop.

Voor verdere informatie v.w.b. de baan en lidmaatschap verwijs ik u naar onze website

Marine Golfclub Nieuwediep
Kortevliet 1bb
1786 PK Den Helder
www.marinegolfclub.nl

