
 
 
 
 

Golflessen 
 

 

 

 

Onze golfprofessionals zijn Djur den Haan en Tim De Vries. Zij zijn de enige die op onze baan les 

mogen geven. 

Onderstaand wordt de gang van zaken voor lessen weergegeven. 

 

Hoe boekt u een les: 

a. Een golfles kan uitsluitend via onze website worden geboekt. U gaat hiervoor naar 

    www.golfclublauswolt.nl/golflessen 

b. Ga naar online golfles reserveren en kies voor een pro, klik op boek een les. 

c. In beeld verschijnt de agenda. Heeft u zich al geregistreerd dan voert u uw eigen 

gebruikersnaam en wachtwoord in via de knop ‘Inloggen’ en kunt u zich aanmelden. 

d. Selecteer de dag en de tijd waarop u een golfles wilt boeken en klik op de knop  

    bevestigen. 

h. Uw les is gereserveerd. Als u nu op verzenden klikt, wordt deze per e-mail bevestigd. 

i. U kunt uw les per pin afrekenen bij het secretariaat of bij de professional. Voor meerdere lessen 

kunt u ook een leskaart kopen. Op deze kaart kunt u uw les laten aftekenen door de professional. 

 

Registeren 

a. In de zwarte balk ziet u naast de knop ‘Inloggen’ de knop ‘Registreren’ staan.  

b. Vul uw gegevens in. Uw gebruikersnaam en het wachtwoord mag u zelf bedenken. Onthoud deze 

gegevens goed. 

c. Klik op de knop registreren, links onderaan. 

 

Het annuleren van een les (tenminste 24 uur van te voren) kunt u ook via de lesagenda op de 

website doorgeven. Klik op de door u geboekte les en het scherm details komt tevoorschijn. Bij het 

vakje deelnemers klik u op het kruisje om de les te annuleren.  

 

Shop 

Er is geen golfshop bij onze vereniging. Wel kunt u ballen en tees verkrijgen bij het secretariaat.  

Huurtrolleys worden uitgegeven door het secretariaat, op werkdagen geopend van 08.30 – 16.30 

uur. Is het secretariaat gesloten dan kunt u terecht bij de bar. 

 

Driving Range 

Als lid van onze vereniging kunt u gratis gebruik maken van de driving range. Voor het gebruik van 

de ballenautomaat betaalt u € 15,- per jaar. Dit bedrag vindt u terug op de contributienota. 
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