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 PPrrooggrraammmmaa  

Het programma is globaal als volgt: 

VVrriijjddaagg::  

19:00u Ontvangst bij de Kempense Golfclub en diner (keuzemenu) 
Kennismaking met de professional(s) en mede cursisten 

21:00u Checkin bij hotel Hippocampus, borrel in de lounge 

ZZaatteerrddaagg::  

08:00u Ontbijt bij de Kempense Golfclub 
09:00u Golfles op de driving range 
11:30u Vervolg lessen op de oefengreen en -bunker 
12:30u Lunch met diverse belegde broodjes 
13:30u Start 18-holes (fun)wedstrijd 
17:30u Aankomst in het clubhuis en gelegenheid om op te frissen 
18:30u Uitgebreide BBQ 
20:00u Surprise challenge 
21:00u Prijsuitreiking 
22:00u Hotel Hippocampus, nagenieten in de lounge 

ZZoonnddaagg::  

08:00u Ontbijt bij de Kempense Golfclub 
09:00u Golfles op de oefenfaciliteiten 
11:30u Lunch met diverse belegde broodjes 
12:30u Start 18-holes (fun)wedstrijd 
16:30u Aankomst in het clubhuis en gelegenheid om op te frissen 
17:00u Borrel met bittergarnituren en prijsuitreiking 

Er is per arrangement plek voor minimaal 5 en maximaal is 9 personen. Bij 
onder- of overbezetting kunnen wij u vragen om voor een andere datum te 
kiezen. 

SSppeeeellsstteerrkkttee  

Voor dit arrangement en toegang tot de 18-holes wedstrijdbaan dient u 
minimaal over NGF Baanpermissie te beschikken. 
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LLooccaattiiee  &&  rroouutteebbeesscchhrriijjvviinngg  

De Kempense Golfclub is gelegen op anderhalf uur rijden van Utrecht, over de 
grens bij Eindhoven. Het adres is: Kiezelweg 78, 2400 Mol, België 

Een routebeschrijving naar de Kempense Golfclub vindt u op onze website 
www.golfpro-motion.nl onder het menu ‘Locaties’. 

Heett  aarrrraannggeemmeenntt  iiss  iinncclluussiieeff::  

6 uur Golfles   
2x 18 holes   
Gebruik van oefenballen  
2 overnachtingen in Charme Hotel Hippocampus 
2x ontbijt met koffie & thee 
2x lunch 
2x diner (1x keuzemenu en 1x BBQ) 
Borrelgarnituren bij de eindborrel 
Prijzentafel en een Surprise Challenge 
24-uurs begeleiding door Nederlandse golfprofessionals 

Dranken en losse consumpties zijn uiteraard niet inbegrepen, evenals 
(terplaatse) te reserveren buggy’s, golfsets of andere persoonlijke uitgaven. 

KKlleeddiinngg  &&  bbeennooddiiggddhheeddeenn  

Draag sportieve (vrijetijds) kleding en golfschoenen met softspikes (verplicht). 

Hou er rekening mee dat de kledingvoorschriften in België iets ‘strenger’ zijn 
dan op de meeste Nederlandse banen. Nette spijkerbroeken zijn toegestaan, 
maar liever een poloshirt dan een top of T-shirt, en liever geen leggings. Een 
korte broek of een nette rok is geen probleem. 

U heeft zowel voor de lessen als de 18-holes rondes een eigen golfset nodig. Als u 
niet over een eigen set beschikt dan kunt u deze huren bij de golfshop (graag 
vooraf aangeven). Ook trolleys en buggy’s zijn hier desgewenst te huur. 

AAnnnnuulleerriinngg  

Annuleren of verplaatsen van uw arrangement is kosteloos mogelijk tot 7 dagen 
voor aanvang. Bij annulering binnen 7 dagen ontvangt u een restitutie van 50% 
van het cursusgeld (in verband met gemaakte reserveringen bij de locatie). 
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VVrraaggeenn??  

In geval van vragen kunt u contact met ons opnemen via info@golfpro-motion.nl 

WWiijj  wweennsseenn  uu  vveeeell  pplleezziieerr  ttiijjddeennss  uuww  aarrrraannggeemmeenntt!!  


