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GOLFEN IN FLANDERS FIELDS



Start 2 Golf

HOE STARTEN MET GOLF ?

Voel je de kriebels om te leren golfen? Van april tot september 
organiseren we maandelijks een twee uur durende golfinitiatie. Dit is 
een zeer laagdrempelige manier om kennis te maken met de golfsport. 
Heb je na de initiatie de smaak te pakken? Dan is een Start 2 Golf 
(S2G) pakket ideaal !

4 maanden lang geniet je met S2G van een voordeeltarief. Je leert stap 
voor stap meer over de golfsport en je verbroedert met de leden in 
onze familiale club. En je bent zeker niet alleen: jaarlijks verwelkomen 
we een 60-tal nieuwe starters in onze club!
Het S2G pakket omvat 7u les bestaande uit 5 privélessen van 30 min. 
en 3 groepslessen van 90 min., waarbij onze door Golf Vlaanderen 
gekwalificeerde initiators je telkens zeer persoonlijk of in een kleine 
groep begeleiden. Het is best om eerst de privélessen te volgen, 
om alle deelaspecten (grip, startpositie, houding, swing,…) te leren 
vooraleer deel te nemen aan groepslessen. Je krijgt toegang tot alle 
faciliteiten van de Club en je bent lid van onze Startersclub. Hierdoor 
kan je deelnemen aan specifieke activiteiten op maat van onze 
starters. Eenmaal op de Compact Course beleef je wat golf zo boeiend 
maakt.

Start 2 Golf (periode van 4 maanden) € 595

HOE INSCHRIJVEN?

Vul op onze website het inschrijvingsformulier in: 
www.golfpalingbeek.be/start2golf-form

INITIATIEDAGEN 2023

Paasmaandag 10.04 S2G Golf Vlaanderen 14u en 15u

Zondag 14.05 Golf Initiatie 14u en 15u

Zondag 11.06 Golf Initiatie 14u en 15u

Zondag 16.07 Golfer invites Non-Golfer

Zondag 27.08 Golf Initiatie 14u en 15u

Zondag 24.09 Golf Initiatie 14u en 15u

Voor de deelname betaal je een bijdrage van € 20.
Een initiatie duurt 2u. Hierin krijg je theorie en praktijk van kort en 
lang spel, terreinverkenning met wedstrijdsimulatie, uitleg op de 
Championship Course, een infomap en een drankje.

INTERESSE?

Inschrijven kan via www.golfpalingbeek.be/initiatiedag

SPORTIEF & SOCIAAL ENGAGEMENT

Onze club streeft ernaar dat zowel starters als gevorderde golfers zich 
hier thuis voelen. Wekelijks organiseren we meerdere wedstrijden op 
de Compact Course en de Championship Course. Onze golfinitiators 
geven groepslessen voor volwassenen en stages voor onze junioren. 
Het Future Team groepeert onze meest gedreven junioren, die de Club 
vertegenwoordigen op regionale en federale wedstrijden. Met dit alles 
zet ons team in op een onderbouwd sportief beleid.

Golf is een sociale sport waarbij er verschillende activiteiten in en rond 
de Club plaatsvinden.
De Startersclub kent een sterke werking en brengt alle starters samen 
om elkaar te leren kennen. Zo worden nieuwe leden vlot geïntegreerd 
in ons bloeiend clubleven. De Captains organiseren voor hun afdeling 
(Senioren, Ladies, Men, Starters, Youngsters, Juniors) het hele seizoen 
door tal van wedstrijden en uitstappen. 

DRIVING RANGE

In onze gloednieuwe Driving Range kan je gratis gebruik maken van 
het Toptracer systeem, dat op alle 16 afslagplaatsen is voorzien en 
waarmee je op een zeer gerichte manier je golfswing kan analyseren 
en verbeteren. Je kan er bij slecht weer ook virtueel golfen op 
meerdere golfbanen wereldwijd. Voor het gebruik van driving range 
ballen betaal je (per mandje van 24):

Leden € 1,3

Niet-leden € 3,0

 



Lidmaatschappen 2023

YOUNG MEMBER (8 JAAR – 39 JAAR)

Als Young Member geniet je van alle faciliteiten en van onze bruisende 
clubwerking.  
Je betaalt geen toetredingsbijdrage. Kinderen onder de 16 waarvan de 
(groot-)ouders geen lid zijn, betalen de bijdrage van een 16-jarige.

≤ 8 jaar € 23 ≤ 29 jaar € 977

≤ 15 jaar € 281 ≤ 33 jaar € 1.121

≤ 21 jaar € 482 ≤ 35 jaar € 1.379

≤ 27 jaar € 667 ≤ 39 jaar € 1.793

INTRODUCTIE MEMBER

Na het S2G pakket kan je je aansluiten bij de Club als Introductie 
Member. Om van dit voordeeltarief te kunnen genieten, dient dit te 
gebeuren onmiddellijk aansluitend aan je S2G periode. We berekenen 
je lidgeld pro rata in het jaar waarin je S2G pakket eindigt. Daarna 
geniet je nog een vol jaar van dit voordeeltarief.

Je kiest als Introductie Member voor een eenmalige 
toetredingsbijdrage van € 1.900 (waarvan we de betaling spreiden 
over 2 jaar) of voor de overname van een aandeel. Je samenwonende 
partner geniet een korting op het lidmaatschap. Na je periode als 
Introductie Member stap je over naar een Full Membership.

Introductie Member € 1.471

Introductie Member - samenwonende partner € 1.176

FULL MEMBER (VANAF 40 JAAR)

Als Full Member heb je volledig speelrecht en toegang tot alle 
faciliteiten van onze Club en mag je deelnemen aan alle wedstrijden. 

Bij toetreding kies je voor een eenmalige toetredingsbijdrage van 
€ 1.900 (waarvan we de betaling spreiden over 2 jaar) of voor de 
overname van een aandeel. Je samenwonende partner geniet een 
korting op het lidmaatschap.

Full Member € 2.264

Full Member - samenwonende partner € 1.793

SUPER SENIOR (VANAF 80 JAAR)

Golf is een sport van alle leeftijden. Als Super Senior geniet je van een 
ruime korting op je lidmaatschap en behoud je alle rechten van een 
Full Member.

Super Senior € 1.471

Super Senior - samenwonende partner € 1.176

ENTREPRENEURS CLUB MEMBER

Golfen en ondernemen gaan hand in hand volgens jou ? Dan is ons 
Entrepreneurs Club Membership echt iets voor jou. Naast alle rechten 
van een Full Member heb je ook toegang tot een netwerk van golfende 
ondernemers.

De Entrepreneurs Club omvat enkele exclusieve wedstrijden in Golfclub 
De Palingbeek inclusief ontvangst, receptie en diner, met externe 
sprekers en pitch momenten waarbij je je bedrijf aan het netwerk kan 
voorstellen. Je krijgt ook extra visibiliteit op ons Partnerbord in het 
clubhuis. Interesse om lid te worden van onze Entrepreneurs Club ? 
Contacteer Henk Vanderhaeghen via henk@golfpalingbeek.be.

Entrepreneurs Club Member ≤ 35 jaar € 2.251 (excl. BTW)

Entrepreneurs Club Member > 35 jaar € 2.813 (excl. BTW)

EXTRA SERVICES
(huurprijs per jaar) 

Kast kleedkamer € 28 / € 46

Kooi voor golfgerief € 79 / € 90 / € 118 / € 130

Standplaats Buggy € 879

Standplaats Bravo € 492

Alle prijzen zijn jaarlijkse bijdragen en inclusief BTW (tenzij anders 
vermeld). De federale bijdrage is niet inbegrepen. Het geboortejaar is 
het referentiepunt bij de berekening van de leeftijd.



GOLFCLUB DE PALINGBEEK

In de groene, heuvelachtige rand rond de historische stad Ieper ligt 
onze Golfclub De Palingbeek. Uitgestrekt over 85 hectare, grenzend 
aan het grootste provinciedomein van West-Vlaanderen, beschikken 
we over een 18 holes Championship Course, een 5 holes Compact 
Course, een putting green en een short game area. Onze gloednieuwe 
Driving Range telt 2 pro-lokalen en 16 afslagmatten, elk uitgerust met 
het high-end Toptracer systeem. Een droomlocatie om je golfspel te 
oefenen, ook bij slecht weer.

VROEGER EEN KASTEEL, NU JOUW ONTSPANNING

Centrale trefpunt is ons clubhuis, het voormalig kasteel van 
Voormezele. Vanuit deze charmante locatie hebben leden en 
bezoekers in de bar en het restaurant een uniek zicht op hole 9 en 
18. Bedrijven en groepen zijn meer dan welkom voor seminaries, 
vergaderingen, teambuildings of diners in een van onze discrete en 
gezellige vergaderzalen of polyvalente ruimte. Uitbaters Sophie & 
Honoré en hun team verwelkomen jullie met de glimlach.

Golfclub De Palingbeek

Eekhofstraat 14, 8902 Ieper
T 057 20 04 36 - E info@golfpalingbeek.be - W www.golfpalingbeek.be

Volg ons op Facebook en Instagram




