
 

INSTAP ABONNEMENT € 650,= en 

introductielidmaatschap GCOM € 50,= 

Heb je onlangs handicap 54 behaald en wil je verder met golf dan biedt Rhoon Golfcenter je een 

introductie abonnement aan waarmee je 8x per maand 9 holes kunt spelen. Voor € 50,= extra krijg je 

een introductielidmaatschap bij golfclub Oude Maas, hiervoor verzorgt de golfclub je handicap 

registratie bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF), krijg je ieder kwartaal het clubblad Tee Time en 

biedt je de mogelijkheid je gedurende dit jaar te laten begeleiden door de baan om verder kennis te 

maken met de golfsport en kan je meedoen aan de wedstrijden van de golfclub. 

 

De golfclub beschikt over een afdeling die beginnende golfers begeleidt. Deze afdeling, de Commissie 

Beginnende Golfers (CBG), speelt bijna iedere zaterdag ochtend een vriendschappelijke wedstrijd 

tussen ervaren golfers én beginnende golfers waarbij de nadruk ligt op plezier in het spel én waarbij 

spelenderwijs regels en etiquette worden besproken. Let wel: De begeleiders zijn geen golf 

professionals, voor golflessen moet je bij de golfpro zijn. 

Dit aanbod geldt voor maximaal 1 jaar. Wil je na dit jaar verder, dan gelden de reguliere 

abonnementsprijzen. 

Dit instap abonnement kost € 650,= en hiervoor krijg je: 

- 8x per maand 9 holes spelen op de baan van Rhoon Golfcenter 

 

Voor € 50,= meer krijg je: 

- Lidmaatschap van de golfclub Oude Maas 

- NGF handicap registratie door golfclub Oude Maas 

- Baanbegeleiding op zaterdagochtend door ervaren golfers, dit kost je 2x 9 holes in die maand 

van je “strippenkaart”  

- Ieder kwartaal toezending van het clubblad Tee Time 

- Deelname aan evenementen en wedstrijden van de golfclub 

 

Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je je aanmelden bij de Caddiemaster van Rhoon Golfcenter via 

de mail receptie@rhoongolfcenter.nl, telefoon 010-5018058 of persoonlijk bij de receptie aan de 

Veerweg 2a in Rhoon.  

Heb je vragen over de golfclub, de zaterdagochtend begeleiding of de NGF registratie dan kan je 

contact opnemen met Rob Rook via mail op mailadres robert.rook@gmail.com of 06-51171392 
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