Aan de zuidrand van ’s-Hertogenbosch ligt een van de mooiste golf accommodaties in de
regio. Uniek gelegen tussen Pettelaar Park (Provinciehuis Noord Brabant) en de A2 biedt
Golf Parc de Pettelaar u alles wat golf zo mooi maakt. Als beginnend liefhebber of als
geoefend speler. Privé of met zakenrelaties. Negen markante holes, een machtige verlichte
driving range en een Bourgondisch clubhuis vormen de elementen van het complex.

Clinics
Wat is er leuker dan met vrienden, familie of collega’s sportief bezig te zijn?
Golf Parc de Pettelaar beschikt over een perfecte accommodatie en organisatie.
Hierdoor is het mogelijk om ook groepen door middel van een clinic kennis te laten maken
met de golfsport. Golf Parc de Pettelaar kan clinics organiseren voor groepen van 8 tot
maximaal 48 personen.

De organisatie
De clinics worden verzorgd door het pro-team van Golf Parc de Pettelaar. Zij zijn allen
volledig gediplomeerd golfprofessional en lid van de PGA of Holland. Het pro-team heeft een
ruime ervaring in het geven van golflessen en staat garant voor een prettige kennismaking
met de golfsport. Per professional kunnen maximaal 12 personen in een groep worden
geplaatst.

De ontvangst
U wordt ontvangen in ons clubhuis om onder het genot van een kopje koffie met een echte
Bossche Bol – u bent immers in Den Bosch – de sfeer van golf te proeven en kennis te
maken met de golfprofessional(s) die u de eerste beginselen van de golfsport bij zal of zullen
brengen.

De clinic
De clinic bestaat uit de onderdelen:
-

Demonstratie en uitleg
Putten
Chippen en approachen
Swingen

De clinic wordt afgesloten met een kleine chip- en putwedstrijd, waaraan ook een prijs
verbonden is. Tijdsduur van het totale programma is ongeveer 2,5 uur (met mogelijkheid tot
verlenging).

Kosten
De kosten voor een clinic zoals omschreven bedragen € 28,60 per persoon (inclusief lesmaterialen, ballen en koffie met Bossche Bol). Deze prijs is gebaseerd op groepen van 8 tot
maximaal 12 personen per professional. Bij minder personen per groep wordt een meerprijs
berekend. De maximale groepsgrootte is 48 personen. Bij groepen van meer dan 12
personen worden dus meer professionals ingezet.

De afsluiting in het clubhuis
In ons eenvoudig doch gezellig en Bourgondisch clubhuis met groot terras is het na gedane
inspanning goed toeven.
Ons clubhuis biedt uitstekende mogelijkheden om na afloop een heerlijk drankje te nuttigen
eventueel vergezeld van een hartig hapje of zelfs een lunch of diner.

Op uw moment…
De dag en tijd waarop u uw golfclinic wilt houden kan helemaal door u bepaald worden. Het
kan wat ons betreft op elke dag van de week vanaf 08.30 in de ochtend tot in de avond. Het
moet natuurlijk wel licht zijn buiten. Het komt er op neer dat we de clinic organiseren voor u
op uw moment.

Reserveringen
Reserveringen dienen te geschieden minimaal twee weken vooraf. Voor reserveringen en/of
aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jan Bart de Jongh, e-mail:
info@pettelaar-golf.nl op telefoonnummer 073-613 66 30.

