
De ideale manier om kennis te maken met 
de golfsport.

Bent u op zoek naar een leuke  
teambuilding, een ontspannen activiteit om 
met uw klanten te netwerken of gewoon 
een leuke familie uitstap.

Wij bieden u verschillende formules aan in 
functie van tijdsduur.

Wenst u graag een golfdag op maat, dan  
werken we die uit op basis van uw wensen.

Al onze golfinitiaties worden verzorgd door 
erkende PGA professionals en zijn in  
verschillende talen mogelijk.

In samenwerking met onze horeca-uitbaters  
verzorgen we graag uw catering voor en na  
uw golfinitiatie.

Golfinitiaties

Golfinitiaties

Het Cleydael Golfcentrum is gelegen te Ranst 
vlakbij de ring van Lier. Er zijn 6 holes 
voorzien die zelfs uitdagend genoeg zijn om 
de gevorderde golfer te bekoren. 

Cleydael Golfclub Drie Eycken Cleydael Golfcentrum 

Cleydael Open Golfclub is een 18-holes baan. 
Het bevindt zich op een boogscheut van de 
grootstad Antwerpen. Het is een sfeervol 
kader waar de clubleden beschikken over 
een uniek clubhuis in de bijgebouwen van 
het kasteel.

Drie Eycken beschikt over een 9-holes baan 
en een 6-holes baan. De sfeer op Drie Eycken 
is vooral gemoedelijk en  familiaal. Wie van 
gezelligheid houdt zal hier zeker zijn gading 
vinden.

Cleydaellaan 36 
2630 Aartselaar  

+32(0)3/870 56 85
administratie@cleydael.be

Drie Eikenstraat 510 
2650 Edegem 

+32(0)3/288.51.10
incentives@drieeycken.be

Ranstsesteenweg 86 
2520 Ranst 

+32(0)3/288.51.10
golfcentrum@cleydael.be



introductie van het golfspel en golftas 
adhv. een demonstratie

basisbegrippen set up 
(houding en greep)

aanleren van de golfswing 
afsluitende wedstrijd ‘longest drive’

slotwoord met informatie

tijdsduur: 1,5 uur
prijs: €25 p.p.
min. 7 - max. 12 pers.

Golfontdekking Brons

Golfontdekking Zilver

Golfontdekking Goud

introductie van het golfspel en golftas 
adhv. een demonstratie

basisbegrippen set up 
(houding en greep)

aanleren van de golfswing 
afsluitende wedstrijd ‘longest drive’

putting initiatie met 9 holes 
putting wedstrijd

slotwoord met informatie

tijdsduur: 2 uur
prijs: €30 p.p.
min. 7 pers.
Grote groepen worden verdeeld over 
de verschillende onderdelen.

introductie van het golfspel en golftas 
adhv. een demonstratie

basisbegrippen set up 
(houding en greep)

aanleren van de golfswing 
afsluitende wedstrijd ‘longest drive’

putting initiatie met 9 holes 
putting wedstrijd

chipping (korte slag) initiatie

slotwoord met informatie

tijdsduur: 3 uur
prijs: €40 p.p.
min. 7 pers.
Grote groepen worden verdeeld over 
de verschillende onderdelen.

Wenst u een golfdag of teambuilding op maat? Inclusief een golfwedstrijdje op onze 6 holes (min. 4u). Contacteer ons: incentives@drieeycken.be




