
Gratis golfinitiatie in meer dan 

30 clubs op 15 april 2012

Suzy 54 jaar – Hcp 21.4
Op de golfbaan vergeet je alle zorgen,  

100 % onthaasten en ontspannen!

Sven 45 jaar – Hcp 12.9
Golf is net zoals chirurgie:  
wil je goed presteren, dan draait 
het om optimale precisie en focus.  
Toch kan golfen na een lange dag 
van operaties bij mij echt de stress 
laten wegvloeien.

Anna 12 jaar – Hcp 23.8
Na school direct naar de golfclub. 

Samen met mijn vriendjes amuseren 
we ons op elke training.

Leuvensesteenweg 643  -  1930 Zaventem  -  Tel.: 02/752 83 30  -  info@golfvlaanderen.be  -  www.golfvlaanderen.be

Vooraf inschrijven is belangrijk!
Ga snel een kijkje nemen op www.starttogolf.be

Iedereen golft !

Kom langs in één van de 

deelnemende golfclubs op 

15 april voor een gratis 

golfinitiatie en overtuig  

uzelf van onze sport.

34.000 enthousiastelingen beoefenen onze sport. En dat is meer dan 

het dubbele ten opzichte van 15 jaar geleden. Golf speel je alleen of 

samen, van 6 tot 99 jaar, voor de uitdaging of de ontspanning, voor  

de fun met je vrienden of voor de winst in de wedstrijd. 

Voor elk wat wils in één van onze clubs. Ook voor jou is er nog een plekje!

MEdiapartnErs MEt stEun Van
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Vooraf inschrijven is belangrijk!
Ga snel een kijkje nemen op www.starttogolf.be

Isabelle  
42 jaar – Hcp 24.6

De rust en kalmte van de golfsport is 
zoals op vakantie: lekker relax 

met een vriendin een balletje slaan 
en afkicken van de drukte van je werk.

Pieter-Jan  
23 jaar – Hcp 15
Golfen met vrienden is een coole  
manier om te ontspannen. 
Verschillende golfbanen ontdekken 
als ’greenfeegolfer’.

Pierre  
61 jaar – Hcp 4.7

Golf is een echte sport die je 
voor sportieve uitdagingen zet.

Elke keer het beste van jezelf geven  
en dat van 7 tot 97 jaar.

Sven  
45 jaar – Hcp 12.9
Golf is net zoals chirurgie: wil je goed 
presteren, dan draait het om optimale 
precisie en focus. Toch kan golfen na een 
lange dag van operaties bij mij echt de 
stress laten wegvloeien.

Gratis golfinitiatie in meer dan 

30 clubs op 15 april 2012

Iedereen golft !

34.000 enthousiastelingen beoefenen onze sport. En dat is meer dan 

het dubbele ten opzichte van 15 jaar geleden. Golf speel je alleen of 

samen, van 6 tot 99 jaar, voor de uitdaging of de ontspanning, voor  

de fun met je vrienden of voor de winst in de wedstrijd. 

Voor elk wat wils in één van onze clubs. Ook voor jou is er nog een plekje!

Kom langs in één van de deelnemende golfclubs op 

15 april voor een gratis golfinitiatie en overtuig 

uzelf van onze sport.
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Vooraf inschrijven is belangrijk!
Ga snel een kijkje nemen op www.starttogolf.be

Iedereen golft !

Stefan 
38 jaar - Hcp +0.5

Golf is mijn sportieve 
uitdaging, voor de 
winst in de wedstrijd 
Op de golfbaan kom 
ik tot mijn recht!

Isabelle  
42 jaar - Hcp 24.6

De rust en kalmte 
van de golfsport is 
zoals op vakantie: 
lekker relax met 
een vriendin een 
balletje slaan en 
afkicken van de 
drukte van je werk. Pieter-Jan 

23 jaar - Hcp 15

Golfen met vrienden is 
een coole manier om te 
ontspannen. Verschillende 
golfbanen ontdekken als 
’greenfeegolfer’.

Kom langs in één van de 

deelnemende golfclubs op 

15 april voor een gratis 

golfinitiatie en overtuig uzelf 

van onze sport.
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