
GO L F BAAN

GOLFBAAN 
DE ACHTERSTE HOEF

TARIEVEN GOLFBAAN 
Golfbaan Prijs
Greenfee 9 holes € 18,-

Greenfee 9 holes jeugd t/m 18 jaar € 10,50

Greenfee 18 holes (2x 9 holes aaneengesloten) € 29,50

Greenfee 18 holes jeugd t/m 18 jaar (2x 9 holes aaneengesloten) € 17,-

Huur golftas met 4 clubs en 3 ballen € 7,75

Verloren bal (bij gehuurd materiaal) € 2,25

Ballenkaart driving range 75 oefenballen (5 x 15 ballen) € 6,-

Ballenkaart driving range 150 oefenballen (10 x 15 ballen) € 12,-

Privéles 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
25 minuten € 26,- - - - - -

50 minuten € 49,50 € 25,- € 20,- € 17,50 € 15,50 € 14,50

75 minuten € 75,- € 37,50 € 29,- € 26,- € 24,- € 23,-

Kennismaking € 59,- € 49,- - - - -

Golfclinics (inclusief gebruik materiaal, minimaal 6 en maximaal 45 personen) Prijs
Koper Demo van de pro en afslaan op de driving range. Duur 60 minuten. € 20,50

Brons Demo van de pro, afslaan op de driving range, putten en chippen. Duur 120 minuten. € 28,50

Zilver Demo van de pro, afslaan op de driving range, putten, chippen en ongeveer 50 minuten spelen op de 9 holes baan. Duur 180 minuten. € 46,-

Goud Demo van de pro, afslaan op de driving range, putten, chippen en ongeveer 110 minuten spelen op de 9 holes baan. Duur 240 minuten. € 55,-

Golf jaarabonnementen Prijs
Onbeperkt golf volwassenen € 480,-

Onbeperkt golf jeugd t/m 18 jaar (inclusief onbeperkt inlooplessen) € 275,-

Onbeperkt familiegolf (inclusief 2 (groot)ouders, (klein)kinderen t/m 28 

jaar zijn gratis)

€ 960,-

Onbeperkt bedrijfsgolf (inclusief 2 personen en 25 extra greenfees) € 1.110,-

Clubregistratie € 41,-

Les jaarabonnementen Prijs
Onbeperkt inlooples € 545,-

Onbeperkt inlooples jeugd t/m 18 jaar (inclusief onbeperkt spelen) € 275,-

Greenfees zijn per persoon. Het gebruik van de driving range en putting 
green is gratis, men betaalt alleen voor de oefenballen. 

Prijzen zijn per persoon (tenzij anders aangegeven) en per jaar. Eenmalige 
inschrijfkosten bij een abonnement zijn € 15,50. De betaling van het abon-
nementsgeld vindt 1 x per jaar plaats. Onbeperkt golf abonnementen kun-
nen op elk moment in het jaar starten, clubregistratie start per kwartaal). 
Bij het aangaan van een abonnement word je automatisch aangemeld 
bij de NGF en wordt De Achterste Hoef / Stichting Golfclub Bladel je 
homeclub. Het abonnement is inclusief handicapregistratie en verplichte 
NGF clubbijdrage. Het clubregistratie abonnement is alleen van toepas-
sing indien je geen ander abonnement bij ons hebt. Bij elk abonnement 
ontvang je 1 x per jaar een 9 holes greenfee cadeau.

Bij de onbeperkt golfabonnementen is het mogelijk om voor € 135,00 
(€  75,00 voor jeugd t/m 17 jaar) extra per jaar een Vriendenpas te nemen. 
Deze pas geeft toegang tot 9 andere golfbanen in de regio waarop men 
dan 10 x per baan per seizoen van 1 maart tot 1 november mag spelen. De 
Vriendenpas loopt altijd per seizoen, ongeacht het moment van starten 
van het onbeperkt golfabonnement. 

Naast het bedrijfsgolfabonnement bieden we nog meer businesspak-
ketten aan. Maak vrijblijvend een afspraak om je wensen te bespreken. 

Prijzen zijn per persoon. Leden van een onbeperkt golf (familie- of bedrijfs)
abonnement ontvangen 25% korting op privélessen, jeugd t/m 18 jaar 
50%. Bij een kennismakingsles van 90 minuten maak je voor het eerst 
kennis met de golfsport en worden de diverse golftechnieken uitgelegd. 
Voor het boeken van privélessen kun je contact opnemen met onze pro-
fessional Antoine: antoinedeblok@adbgolf.nl | 06-55896454.

Prijzen zijn per persoon per jaar en de betaling van het abonnement vindt 
1 x per jaar plaats. Eenmalige inschrijfkosten bij een abonnement zijn 
€ 15,50. Abonnementen kunnen op elk moment in het jaar starten. Bij het 
aangaan van een abonnement word je automatisch aangemeld bij de 
NGF en wordt De Achterste Hoef / Stichting Golfclub Bladel je homeclub. 
Het abonnement is inclusief handicapregistratie en verplichte NGF club-
bijdrage. Oefenballen zijn alleen tijdens de les inbegrepen.
Je kunt onbeperkt lessen volgen volgens het rooster op onze website. 
De lessen gaan bij normale weersomstandigheden en bij min. 2 personen 
(excl. kinderen) altijd door (m.u.v. een clinicaanvraag op hetzelfde tijd-
stip). De groepsgrootte is max. 6 personen (excl. kinderen) per les. Een 
theoriecursus is niet inbegrepen bij een abonnement.

Prijzen zijn persoon. Theoriecursussen starten in overleg met onze pro 
en bestaan uit 2 x 2 lesuren met aansluitend een NGF Golfregelexamen. 
Bij een baanpermissiemiddag van 3 lesuren techniektraining ontvang je 
nadien toestemming om te spelen op onze golfbaan. 
Handicap 54.0 in 1 dag is inclusief theorie-examen, techniektraining, 
lunch, een qualifying speelronde en handicapregistratie bij de NGF voor 
het lopende kalenderjaar. Na het kalenderjaar blijft men automatisch 
clubregistratielid tegen de geldende tarieven, tenzij men opzegt.

©
 G

ol
fb 

aa
n 

D
e 

A
ch

te
rs

te
 H

oe
f -

 ja
nu

ar
i 2

02
0 

 | T
us

se
nt

ijd
se

 (p
rij

s)
w

ijz
ig

in
ge

n,
 d

ru
k 

c.
q.

 z
et

fo
ut

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

Lespakketten 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

Theoriecursus € 33,50 € 33,50 € 33,50 € 33,50 € 33,50 € 33,50

Baanpermissie € 143,- € 123,- € 102,- € 102,- € 102,- € 102,-

HCP 54 in 1 dag € 515,- € 299,- € 250,- € 232,- € 213,- € 204,-

TROPRIJT 10 | 5531 NA BLADEL | T 0497 381579  
W W W . G O L F B A A N - A C H T E R S T E H O E F . N L



BIJ GOLFBAAN DE ACHTERSTE HOEF BEN JE VAN HARTE WELKOM!

Beginners kunnen lessen volgen bij onze golfprofessional en ge-
vorderden met minimaal een NGF baanpermissie kunnen direct 
onze 9 holes baan uitproberen. Zowel de golfb aan, bestaande uit 
2x PAR 4 en 7x PAR 3, als de uitgebreide oefenfaciliteiten zijn 7 
dagen per week geopend. 

 Onze golfbaan wordt ondanks de kortere afstanden getypeerd 
als een afwisselende baan met uitdagende greens, zelfs voor de 
geoefende speler. Je kunt er ook je handicap verlagen en een qua-
lifying scorekaart lopen. Ben je klaar voor een rondje over onze 
mooie baan? We bieden verschillende arrangementen, golfclinics, 
lessen en voordelige jaarabonnementen. Onze horecagelegen-
heid met zalen en een zonnig terras biedt tevens mogelijkheden 
om de dag gezellig af te sluiten.

Heb je als bedrijf interesse in onze golfb aan? Informeer naar de 
mogelijkheden voor businesspakketten en sponsoring of maak 
vrijblijvend een afspraak om je wensen door te spreken.

Golfbaan De Achterste Hoef is landelijk gelegen met op de achter-
grond het prachtige Bladelse bosgebied. De baan ligt tegenover 
ons 5 sterren Recreatiepark De Achterste Hoef waar je een dagje 
golf ook met een verblijf in één van de luxe accommodaties of op 
een comfort kampeerplaats kunt combineren. 

Het park biedt vele faciliteiten, waaronder een binnen- en buiten-
zwembad en recreatieplas met strand. Neem gerust een kijkje op 
de website: www.achterstehoef.nl

Een nieuwe uitdaging, een gezellige bijeenkomst, een sportief 
uitstapje of een ontspannende activiteit... Golf bij De Achterste 
Hoef zal voor iedereen een leuke ervaring zijn!

UITDAGENDE GREENS, VOLOP FACILITEITEN 
EN EEN GEZELLIGE BAAN!
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GRATIS PROEFLES?
Kijk op www.golfbaan-achterstehoef.nl/
gratisproefles voor de beschikbare data 
en boek gratis met de code AH2020

GRATIS PROEFLES?

GOLFLESSEN
Spelers van elk niveau kunnen bij ons terecht voor lessen. Binnen 
onze golfschool volgen we het 9-stappenplan van de NGF. Je hebt 
bij ons de keuze uit het volgen van privélessen of het nemen van 
een onbeperkt inlooples abonnement. 

GOLFCLINICS
Wil je met een groep een keer de golfsport ervaren? Dan bieden 
wij diverse clinics tegen een aantrekkelijk tarief. De clinics worden 
gegeven door één of meer golfprofessionals. Voor of na een cli-
nic zijn diverse mogelijkheden af te spreken met onze sfeervolle 
horecagelegenheid. Starten met een vergadering, koffi  e met iets 
lekkers of een heerlijke lunch, afsluiten met een diner, buff et, bar-
becue of borrel? Informeer gerust naar de mogelijkheden!

GRATIS PROEFLES?


