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In de winter van 2021 op 2022 zal Rosmalen Golf Academy het 

oefenen en het lessen aangenamer maken door de volgende 

interessante aanbiedingen: 
 

 

Golfshop: 
 

Deze winter krijgt u bij aankoop van uw golfset bij ons (aankoopbedrag vanaf € 799,-)  

5 golflessen van 50 minuten gratis!! (*niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen) 

 

Tevens krijgt u tijdens de wintermaanden (november 2021 t/m maart 2022)   20% korting 

op al uw aankopen boven €50,- (gebaseerd op adviesverkoopprijzen) bij Rosmalen Golf Academy. Voor meer 

info en aankopen kunt u terecht bij Roel de Bijl, PGA Golfprofessional. Tel. 0643440256  

 

 

                                                                                                                                

Check up materiaal: 
 

Gedurende de winter zal Roel iedere maandagochtend en van 08.30-09.00 uur 

beschikbaar zijn voor het controleren van uw materiaal op de volgende punten: 

 

- staat van de grips/shafts 

- dikte van de grips 

- ideale lengte van de putter 

 

Voor afspraken of meer info: Tel. 0643440256 
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Trainen onder begeleiding: 

 
Als u elke slag uit het spel wilt trainen of gewoon een stok achter de deur om te oefenen, kan 

dit onder begeleiding van een van uw professionals. Hiervoor zal 7 dagen per week minimaal 

een uur per dag worden ingedeeld. Zo blijft u in het juiste golfritme haalt u het optimale uit 

uw voorbereiding op het voorjaar van 2022.  

 

De lessenserie zal bestaan uit 10 lessen van 50 minuten en zal zich uitspreiden over de winter 

periode.  

 

 

De lesblokken waarvoor u zich kunt aanmelden zijn: 

Maandag 11.00-12.00 uur (eerste les 15/11) 

Dinsdag 10.00-11.00 uur (eerste les 16/11) 

Woensdag 11.00-12.00 uur (eerste les 17/11) 

Vrijdag 10.00-11.00 uur (eerste les 19/11) 

Vrijdag 11.00-12.00 uur (eerste les 19/11) 

Zaterdag 10.00-11.00 uur (eerste les 20/11) 

Zaterdag 11.00-12.00 uur (eerste les 20/11) 

 

De kosten van deze trainingen onder begeleiding zijn € 75,- (inclusief oefenballen tijdens de les).    

 

Bij vragen omtrend beschikbaarheid of het aanmelden voor de training onder 

begeleidingslessen stuurt u het beste een Whatsapp berichtje naar Roel 0643440256 of een e-

mail naar info@debijlgolf.nl  

 

Heeft u vrienden/kennissen of familieleden die graag deel willen nemen aan de training onder 

begeleidingslessen, maar geen lid zijn van Golfclub Landgoed Coudewater, dan kunnen zij 

uiteraard ook meedoen. (golfhandicap 54 is een minimale vereiste voor deelname)  
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                                           Winterlessen (privé-lessen): 

 

Hiermee zet u tijdens de winter weer de puntjes op de i, zodat u er in het voorjaar weer fris 

tegen aan kunt. Bij de winterseries word o.a. gewerkt met videolessen en totale spelanalyses. 

Hierdoor kunt u uw vooruitgang gestructureerd in gang zetten.  

Deze actie is tevens geldig voor mensen die gaan beginnen met het traject naar hcp 54. 

Neemt u voor het afspreken van een eerste les contact op met Roel (0643440256)   

of Vincent (0611342190) 

 

 

                              

 

 

 
 

         

        
 

Namens De Bijl Golf en Rosmalen Golf Academy wensen wij u een fijne golfwinter en tot 

ziens op Golfclub Landgoed Coudewater, 

Adres: Peter de Gorterstraat 11, te Rosmalen (Landgoed Coudewater) 

 

PGA Golfprofessionals 

Roel De Bijl (0643440256) 

Vincent van Hoegee (0611342190) 

1 les = 50 min. 01-11-2021 tot 31-3-2022 

 

personen 
lessen Tarief  

Tot. p.p. 
lessen Tarief  

Tot. p.p. 
lessen Tarief 

Tot. p.p. 
    

1 1 €40 6 €200 10 €320     

2 1 €25 6 €125 10 €200     

3 1 €20 6 €100 10 €160     

4 1 €17,50 6 €87,50 10 €140     

5 1 €16 6 €80 10 €130   

 

 

 

        


