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EXCLUSIEF:  
ZWOLSCHE VASTGOEDSOCIETEIT GOLFCLASS  

 
 

Starten met golf: voor iedereen bereikbaar! 
Golfclub Zwolle heeft als motto: Golfgeluk voor iedereen! Wij willen iedereen 

plezier geven in de golfsport, jeugd, studenten, werknemers, ondernemers of 
gepensioneerd. Dit doen wij onder meer door het aanbieden van Golfstart, een 
all-in-pakket voor startende golfers voor slechts € 99,- 

 
Golfles én vrij spelen 

Golfstart bestaat uit een lespakket en een periode om te oefenen van 2 
maanden. Gedurende deze periode volg je 5 golflessen van de golfprofessionals 

van Golfschool Zwolle. Daarnaast kun je 2 maanden gebruik maken van de 
oefenfaciliteiten zoals de driving range, de puttinggreen, de chipping- en 
pitchinggreen en de fraaie Par 3 baan. Daarnaast staat er uiteraard golfmateriaal 

voor je klaar zodat je gemakkelijk en regelmatig kunt oefenen met je 
medegolfstarters. 

 
Golfen doe je samen 
De meeste mensen die starten met golf vind het erg fijn om dit samen te doen. 

Bijvoorbeeld met familie, vrienden, kennissen, medestudenten, collegae of 
zakenpartners. Golfstart is daarvoor uitermate geschikt. Dus mobiliseer jouw 

netwerk en je gezamenlijk op voor Golfstart. Je kunt je natuurlijk ook individueel 
opgeven, want Golfstart is ook dé manier om nieuwe mensen te leren kennen. 
 

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt je op: 
www.golfclubzwolle.nl/golfen-in-zwolle/golfstart óf schrijf je nu in op één van de 

volgende series golfstart lessen. 
 

 
 

http://www.golfclubzwolle.nl/golfen-in-zwolle/golfstart


 
 
Samengevat: Starten met golf voor slechts € 99,-- 

 
* 5 golflessen 

* 2 maanden gebruik alle oefenfaciliteiten 

* 2 maanden gebruik Par 3 Golfbaan 
* 2 maanden gebruik golfmateriaal 
 
 

 

ZWOLSCHE VASTGOEDSOCIETEIT GOLFCLASS  
 

Heb je belangstelling om Golfgeluk verder te ontdekken, schrijf je dan in voor 

onderstaande lesseries exclusief voor leden van de Zwolsche Vastgoedsocieteit. 
Samen leren golfen en tegelijkertijd je netwerk aanhalen en versterken; een 

ideale combinatie! 
 

 

Golfpro   David Love 
 

Donderdagserie:       
24 september  16:30 – 17:30 uur    

1 oktober   16:30 – 17:30 uur    
8 oktober   16:30 – 17:30 uur 
15 oktober          geen les, mogelijkheid tot trainen     

22 oktober  16:30 – 17:30 uur    
29 oktober  16:30 – 17:30 uur 

 
* minimaal aantal deelnemers 5, maximaal 10.  
 

Wil je wel graag, maar lukt het jou niet op de donderdagen? We hebben 
meerdere golfstart groepen. Deze zijn dan echter niet exclusief voor 

leden van de ZVGS. Laat het ons weten en we kijken graag samen met 
jou naar de mogelijkheden! Mail ons gerust: receptie@golfclubzwolle.nl  

 
 
Aanmelden kan via www.golfclubzwolle.nl/golfstart  vul svp bij opmerkingen 

in; ‘Golfstart ZVGS’ 
 

 
 

 

 
 

mailto:receptie@golfclubzwolle.nl
http://www.golfclubzwolle.nl/golfstart

