Jeugdlessen

Ons basisprogramma

Basisprogramma

Rennen, springen, gooien en... uiteraard ook golfen! Het is
allemaal verwerkt in ons jeugdprogramma. Want het is van groot
belang dat we op jonge leeftijd de motoriek al goed ontwikkelen.
En het is bovendien alles behalve saai!

Youngstars 7-9 jaar

• Lessen: 15x 90 min.
Wedstrijden: 6x maandmedal
• Tijden: 10.00 – 11.30 uur (zondag)
• Kosten: € 200,00 per jaar / € 100,00 per half jaar

Futures 10-12 jaar
•
•
•
•

Lessen: 15x 90 min.
Wedstrijden: 6x maandmedal
Tijden: 10.00 – 11.30 uur of 11.30 – 13.00 (zondag)
Kosten: € 200,00 per jaar / € 100,00 per half jaar

NXT Gen. 13-15 jaar
•
•
•
•

Lessen: 15x 90 min.
Wedstrijden: 6x maandmedal
Tijden: 14.00 – 15.30 uur (zondag)
Kosten: € 200,00 per jaar / € 100,00 per half jaar

Contact

Heeft u vragen? Stein helpt u graag verder
06 120 90 195 of stein@trumpi.com

Jeugdlessen

Extra programma’s
Ukkie Golf

Masters

In 2020 zijn we met Ukkie Golf gestart en het blijkt
toch wel een succes te zijn! We richten ons vooral op
spelenderwijs leren. Met leuke spellen maken we ze
enthousiast en leren ze ook stiekem een beetje
golfen!

Voor de fanatieke en serieuze jeugdspeler
hebben we weer het masters programma. We
lessen door de weeks, zodat het weekend
gebruikt kan worden om extra te trainen of
spelen. In dit laatste gaan we als jeugdcommissie
meer ondersteuning bieden. Meer informatie
volgt.
Deze spelers spelen eveneens ook de competitie
namens Golfpark de Haenen. Kinderen worden
uitgenodigd voor dit programma.

Lessen: 15x 60 min.
Tijden: 9.00 – 10.00
Kosten: € 100,00 per half jaar

Lessen: 18x 60 min.
Dagen/tijden: di, wo of do na 17.00 uur
*in overleg met de groep
Kosten: € 350,00 per jaar

Extra lessen

Gratis materiaal

Voor de kinderen die naast het basisprogramma wat
extra aandacht willen zijn er extra lessen. We bieden
dit aan in series van 5 lessen (wekelijks). . We doen dit
ook in groepjes van maximaal 4 kinderen.

Niet iedereen wil gelijk al materiaal aanschaffen. En
dat begrijpen we!

Let op: t.o.v. van de reguliere lessen zijn deze wat
serieuzer en gericht op de techniek. Bij twijfel kun je
altijd bij Stein nagaan of het iets is voor uw kinde.

Samen met een sponsor groepje (de Lip Out’s) is er
binnen de vereniging een budget gecreëerd om alle
kinderen bij de eerste les golfclubs mee te geven.
Deze kun je een jaarlang in bruikleen gebruiken om
vervolgens eventueel zelf wat aan te schaffen.

Kosten € 95,00

Dank je wel ‘Lip Outs’!!

Contact

Heeft u vragen? Stein helpt u graag verder
06 120 90 195 of stein@trumpi.com

