
Golfbaan Weesp 
Uitdagende golf, pleasure & business 



Gerhard van Galen 
*  53 jaar  
*  Ervaring in bankwezen en exploitatie 

golfbanen 
*  Projecten o.a. golfbaan Regthuys 
*  Handicap 16 
   

Even voorstellen 

Friso Verhoeve 
*  42 jaar  
*  Ervaring in bouw en onderhoud 

golfbanen 
*  Bouwer o.a. Golfbaan The Dutch, 

Bentwoud en Regthuys 
*  Handicap 20 
   



*  Iedereen is welkom!  
*  Geen drempels  
*  Gastvrijheid met een glimlach 
*  Golf is entertainment, pleisure en fun 
*  Uitstekende F&B 
*  Golf is business  

  Onze principes  



*  Golfers en niet-golfers 
*  Zakenmensen  
*  Beginnende golfers en handicappers  
*  Senioren en jeugd  

  Iedereen is welkom  



*  Gezellige vereniging  
*  Sociale cohesie  
*  Leuke en sportieve activiteiten  

*  toernooien,  
*  instuif ochtenden/middagen 
*  uitwisselingen 

*  Streven naar 450-500 leden  
 
 

  Golfvereniging 



*  In het fraaie Weesp 
*  Centraal gelegen tussen het Gooi en A’dam Zuid aan de N236 en 

nabij A9 en A1.  
*  Pal aan het Amsterdam-Rijnkanaal 
*  Uitdagende negen holes par-3/4 baan  
*  De baan is gesitueerd in een licht geaccidenteerd, klassiek landschap 

rond diverse waterhindernissen.  

Golfbaan 



*  Voor beginners, gevorderden en handicappers 
*  Streven naar moderne en verlichte driving range  
*  Putting-, chipping green en oefenbunker  

Oefenfaciliteiten 



*  Erkende PGA golfprofessionals  
*  Beginnende als gevorderde golfers  
*  Groeps en privelessen, jeugdlessen, clinics, cursussen, seminars en 

reizen 
*  Digitale ondersteuning en flightscope  

  Golfschool 



*  Gezelligheid  
*  Comfort en kwaliteit  
*  lunches en diners 
*  Streek producten  

*  Bediening met een glimlach! 

  Horeca   



*  Voor al uw golfgerelateerde activiteiten 
*  Voor lunches en diners 
*  Voor meetings, vergaderingen en presentaties  
*  Voor feestelijke aangelegenheden 

    Iedereen is welkom!  

  Food, pleasure & business 



*  Unieke en sfeervolle locatie 
*  Groot terras, lounge plekken   
*  Vergaderingen, trainingen, presentaties, seminars, workshops, 

recepties etc.  
*  Bedrijven en groepen  
*  Voldoende (gratis) parkeer gelegenheid 
*  Audiovisuele middelen  

  Vergaderen en evenementen 



*  Unieke en sfeervolle locatie 
*  Feesten, jubilea en bruiloften 
*  Zonnige BBQ’s, buffetten  
*  Diners en recepties 

  Vergaderen en evenementen  



Verbeteren drainage 
golfbaan en driving range     

*  Doorspuiten bestaande drainage  
*  Aanvoeren zandpakketten 
*  Aanbrengen aanvullende drainage  
*  Mogelijk vergroten mogelijkheden wateropvang 
*  Vernieuwen tee boxen 
*  Verbeteren driving range (o.a. nieuwe matten, ballen 

en ballenautomaat)    




