
Golf is echter niet gemakkelijk,
dus voordat je op de baan kunt spelen heb je lessen
nodig en zul je zelf ook moeten oefenen. Dit is vooral
om jezelf te beschermen (tegen blessures), de mede-
spelers te beschermen (tegen ongelukken) en de baan
te beschermen.
In een cursus van 6 lessen breng ik jullie de basisbe-
ginselen bij van enkele technieken en neem ik jullie
mee op de baan om jullie wegwijs te maken in de daar
geldende “verkeersregels”.
Wie ben ik?
Ik ben Marleen Timmers en al meer dan 30 jaar golf-
professional, oftewel golflerares. Mijn passie ligt in het
overbrengen van mijn kennis op golfers van elk 
niveau en van alle leeftijden zodat zij met meer plezier
en ook beter gaan golfen. Daarbij tracht ik altijd het zo
eenvoudig mogelijk te maken. Mijn slogan is: 
Practice with a smile is the key to success.
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Golfbaan Maasduinen
is een volwaardige 9 holes golfbaan met prachtige
oude bomen en mooie waterpartijen gelegen tussen
Arcen en Wellerlooi. Het is een gastvrije, laagdrempe-
lige golfbaan die voor iedereen toegankelijk is. Al bij
de eerste keer ervaar je direct de Limburgse gezellig-
heid. 
Golf Maasduinen draait volledig op vrijwilligers. Deze
mensen houden het clubhuis en de horeca draaiende
of zorgen er voor dat alle holes gemaaid en onderhou-
den worden. Dus naast het komen golfen bij Golf
Maasduinen kun je, als je dat wilt, ook meedoen met
de groep vrijwilligers.

Golf
Wat bieden wij aan?
*   6 golflessen van 55 minuten, 
waarvan één les op de baan

*   Na deze 6 lessen Golfbaanpermissie
*   Gratis registratie bij de NGF voor de rest 
van het kalenderjaar

*   Een gratis ballenkaart
*   Een gratis welkomstpakketje
*   Gratis toegang tot de oefenfaciliteiten 
*   Gratis gebruik van golfclubs tijdens de lessen 
maar ook op de dagen tussen de lessen in

*   Gratis greenfee tijdens de baanles
Een fantastisch aanbod 
om daarna verder te gaan naar HCP 54
Kosten?
1 persoon € 275,-
2 personen € 159,- p/p
3 personen € 119,- p/p
4 personen of meer €   99,-  p/p
Inhoud
Les 1                    Introductieles
Les 2                    Putten en Basisswing
Les 3                    Chippen en Basisswing
Les 4                    Pitchen en Basisswing
Les 5                    Bunker en Basisswing
Les 6                  Baanles met nadruk op etiquette 

en snelheid door de baan
Aanmelden of meer informatie
+31 (0) 651582687  golfpro@marleentimmers.nl

Lijkt de golfsport ook voor jou een ver van mijn
bed show? Wij maken golf bereikbaar voor 
iedereen! Bij Golf Maasduinen heten wij je van
harte welkom en nemen we je graag op in onze
golffamilie.
Ervaar binnen 6 lessen dat er een nieuwe wereld
voor je open gaat. Er zit echter één maar aan…
het is verslavend. Als het golfvirus je eenmaal te
pakken heeft dan is er geen genezing meer mogelijk 
en wil je alleen maar vaker en beter spelen.
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