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Speciaal voor ons ZakenGolfVrouw-netwerk starten wij deze winter 
met een uniek programma. Onder leiding van Marloes Olling,  

PGA-professional en de drijvende kracht achter GolfVrouw.nl ga jij echt 
leren golfen, zodat je volgend jaar met zelfvertrouwen de baan op kunt 

en zonder twijfel mee kunt doen met al die leuke golftoernooien! 

Loca%e: Haarlemmermeersche Golfclub 
Door: Marloes Olling en Barbara Peek

http://GolfVrouw.nl
http://GolfVrouw.nl


Doelgroep:  
1. Zakenvrouwen die hun baanpermissie ooit hebben 

behaald en daarna amper hebben geoefend of 
hebben gespeeld. 

2. Zakenvrouwen die willen leren golfen en hun 
baanpermissie willen halen. 

Wat houdt ons programma in?  
Vanaf zondag 25 oktober starten we 1 x per maand op 
zondagochtend onze intensieve Masterclass. Iedere 
zondag krijg je training op de drivingrange en speel je 
aansluitend minimaal 6 holes onder begeleiding van de 
golfprofessionals. Dit maakt ons programma zo uniek. 
Trainen en gelijk spelen zodat je heel snel gaat ervaren 
hoe leuk het is om te golfen. 

Golf is de enige sport ter wereld waarbij je gedurende het 
spel kunt praten. Niet voor niets wordt deze sport al 
decennia lang gebruikt om te netwerken. Ook al ben je 
geen natuurlijke netwerker, je zult gedurende onze 
training ervaren hoe je zonder moeite nieuwe contacten 
krijgt. Barbara Peek, zelfstandig ondernemer en ervaren 
netwerker is tijdens de trainingen aanwezig voor advies 
en coaching op het gebied van netwerken op de 
golfbaan. 

Investering: € 500,-  exclusief btw

Zondag 25 oktober 2020 
8.00 uur tot 10.00 uur  
Golftraining 
10.00 uur tot 11.00 uur  
Spelen Bolstra Course 
11.00 uur tot 11.30 uur  
Koffiebreak  

Zondag 22 november 2020 
8.00 uur tot 09.30 uur  
Spelen Leeghwater Course 
9.30 uur tot 10.00 uur  
Koffiebreak 
10.00 uur tot 11.30 uur  
Golftraining

Zondag 14 februari 2021 
8.30 tot 10.00 uur  
Spelen Leeghwater Course 
10.00 uur tot 10.30 uur  
Koffiebreak 
10.30 uur tot 12.00 uur  
Golftraining 

Zondag 21 maart 2021 
8.00 tot 9.00 uur spelen 9-holes en 
afname Baanpermissie. 
10.30 uur tot 11.00 uur  
Koffiebreak   
11.00 uur tot 12.00 uur  
Afsluiting  Masterclass 
ZakenGolfVrouw 2020-2021

Z A K E N G O L F V R O U W  M A S T E R C L A S S  W I N T E R  2 0 2 0  -  2 0 2 1
Data: zondag 25 oktober | zondag 22 november | zondag 13 december | zondag 17 januari | 

zondag 14 februari | zondag 21 maart

Inclusief:  
22 uur training onder leiding van PGA-professional 
Marloes Olling 
Ondernemer en netwerker Barbara Peek is aanwezig 
om te verbinden en te coachen 
Alle greenfees  
Een 10-ritten koffie- en theekaart 
GolfVrouw VIP-membership voor 1 jaar ter waarde van 
50 euro 
Drivingrange Ballen 
Zes trainingsvideo’s met samenvatting van de training 
Whatsapp-verzendgroep voor mededelingen namens 
Marloes Olling en Barbara Peek 
Whatsapp-groepsapp om tussentijds trainen te 
motiveren 

Exclusief: 
Handicapregistratie en regelexamen:                              
85 euro inclusief btw 
Golfset: mocht je nog geen golfset hebben: onze 
partner JumboGolf biedt een startersset aan voor        
€ 200,- inclusief btw. Deze set bestaat uit een draagtas, 
hybride 5, ijzer-7, ijzer-9, sandwedge en putter 
Factuur wordt op de bedrijfsnaam gezet, btw is 
verrekenbaar 

Voor aanmelden en meer informatie: 
Marloes Olling: marloes@golfvrouw.nl  
 Barbara Peek: barbara@lapeek.com 

Loca%e: Haarlemmermeersche Golfclub 

Zondag 13 december 2020 
8.30 uur tot 10.00 uur  
Golftraining 
10.00 uur tot 11.00 uur  
Spelen Bolstra Course 
11.00 uur tot 11.30 uur  
Koffiebreak 

Zondag 17 januari 2021 
8.30 tot 9.30 uur  
Afname regelexamen of Special Putten 
9.30 uur tot 10.30 uur  
Koffiebreak 
10.30 uur tot 13.00 uur  
Golftraining
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