
Golfschool Holthuizen geeft golflessen op alle 
niveau’s, aan leden en niet-leden.

• lessen en trainingen in groepsverband
• privélessen en coaching
• golfclinics en arrangementen

Afhankelijk van uw persoonlijke wensen kan het door de NGF 
en PGA ontwikkelde 9-stappenplan aangeboden worden. U werkt 
dan heel gericht aan uw vaardigheden om stap voor stap een 
lagere handicap te behalen.

We kijken uit naar een prettige samenwerking!

Namens Golfschool Holthuizen:

Isi Zejnulahu
Telefoon 06 11 88 96 58
isi.zejnulahu@isigolf.nl

Golfclub Holthuizen
Oosteinde 7a, 9301 ZP Roden
Telefoon 050 501 5103

Welkom bij Golfschool Holthuizen, de golfschool waar PGA-
professional Isi Zejnulahu de lessen verzorgt. Zijn passie is golf 
en hij staat voor plezier in het spel. Hij begrijpt dat niet iedereen 
dezelfde swing kan leren en op een persoonlijke manier benaderd 
dient te worden. Deze persoonlijke aandacht en benadering zijn 
essentieel. Bij de pro van Golfschool Holthuizen bent u aan het 
juiste adres voor individuele maatwerktrainingen of het volgen 
van groepslessen

Begin met golfen voor slechts 49 euro!

Bent u benieuwd of u het golfspel leuk vindt? Kom vrijblijvend 
kennismaken bij Golfclub Holthuizen! Onze golfprofessional leert 
u de basis van het golfspel in 3 groepslessen van 50 minuten. Na 
iedere les is er de mogelijkheid om uitgebreid te oefenen. Tijdens 
de lessen komen alle onderdelen van het golfspel aan bod. 
Beschikbare golfmaterialen kunt u vrij gebruiken.

• 3 groepslessen van 50 minuten
• Groepsgrootte 3 tot 8 personen

Kosten € 49,- p.p.

Aanmelden kan zowel individueel als met een groep

www.golfclubholthuizen.nl/golfschoolwww.golfclubholthuizen.nl/golfschool

LEER GOLFEN 
MET HET 
9 STAPPENPLAN

KENNISMAKEN MET GOLF VERDER MET GOLF

ONTDEK HET PLEZIER VAN SAMEN GOLFEN GOLFSCHOOL HOLTHUIZEN
PGA GOLFPROFESSIONAL ISI ZEJNULAHU



BEGINNEN MET GOLF VERDER MET GOLF NAAR TOPGOLF

STAP 1
GOLFBAANPERMISSIE

STAP 2
CLUBHANDICAP 54

STAP 3
EGA-HANDICAPBEWIJS

STAP 4
NAAR HANDICAP 28

STAP 5
NAAR HANDICAP 20

STAP 6
NAAR HANDICAP 15

STAP 7
NAAR HANDICAP 9.9

STAP 8
NAAR HANDICAP 4.4

STAP 9
NAAR HANDICAP 0

www.golfclubholthuizen.nl/golfschool

Golfclub Holthuizen
Oosteinde 7a, 9301 ZP Roden
Telefoon 050 501 5103

Cursus Handicap 36

Beter scoren met je eigen techniek
Deze cursus is er speciaal om uw vaardigheden beter te gaan 
beheersen, zodat u in staat bent uw handicap van 54 naar 36 
te verlagen. Tijdens de lessen is er aandacht voor een goede 
fysieke voorbereiding, betere techniek door het herhalen van 
essentials (putten, chippen, pitchen, bunker en swing), afwisselen 
met clubs, spelen met een speelplan, situaties rond de green en 
moeilijke liggingen. Kortom beter scoren met je eigen techniek.

• 10 Groepslessen van 50 minuten
• Vrij gebruik van de oefenfaciliteiten
• Groepsgrootte 3 tot 8 personen

Kosten € 149,- p.p.

Wilt u de cursus handicap 36 volgen 
maar niet in een groep, dan is dit 
natuurlijk ook mogelijk. Informeer bij 
het secretariaat naar de mogelijkheden.

Cursus handicap (Stap 1 en 2)

Een uniek pakket om uw eerste stappen in de golfsport te maken. 
Het doel van de cursus is het halen van uw baanpermissie (stap 1) 
en voorbereiden op het halen van handicap 54 (stap 2).
Uniek, omdat zowel golflessen, een proeflidmaatschap als 
begeleiding door een mentor in dit pakket zijn opgenomen.

Inhoud cursuspakket:
• 6 maanden proeflidmaatschap bij Golfclub Holthuizen 
 (start 1 maand na de eerste les)
• 10 groepslessen van 1 uur
• groepsgrootte 3-8 personen
• 1e en 2e theorieles
• theorie-examen
• 2 mentorrondes en aanvullende begeleiding door een mentor
• deelname aan wedstrijden (na het behalen van een handicap)
• vrij gebruik van alle oefenfaciliteiten en par-3 baan
• vrij gebruik van golfbaan (na behalen van baanpermissie)
• vrij gebruik van golfclubs (tot baanpermissie)
• vrij gebruik van ballen gedurende de lessen

kosten: € 495,- p.p.

Wilt u de cursus handicap (stap 1 en 2) volgen in een groep of 
privé? Informeer bij het secretariaat naar de mogelijkheden.

Long & short game cursussen

Cursus short game
Meer dan de helft van het golfspel speelt zich af op en rond de 
green. Uw bunker, pitch, chip en putt kwaliteiten worden in kaart 
gebracht en verbeterd, voor meer winst in de laatste 60 meter 
voor de hole. Beheers dit goed en verlaag uw handicap. 

Cursus long game
De cursus Long Game is speciaal bedoeld voor het bereiken van 
meer lengte in uw slagen met minder moeite. We  werken aan uw 
houding en swing tijdens de lange slagen met ijzers en houten.

•  5 groepslessen van 50 minuten
•  groepsgrootte 4-6 personen

Kosten € 89,- p.p.

Coursemanagement 
• 1 baanles van 150 minuten

Kosten € 99,- p.p. 
(op basis van 3 personen)


