
Antwerp Golf School Al meer dan 25 jaar dé referentie om te leren golfen!

TOON JE TALENT! 
TEAMBUILDINGS

EEN  UNIEKE INTRODUCTIE IN HET GOLFSPEL 
VOOR  ZOWEL KLEINE  ALS GROTE GROEPEN EN BEDRIJVEN 

EEN AANTREKKELIJKE SPORT VOOR ALLE GENERATIES
EEN MIX TUSSEN EEN SOEPELE BEWEGING EN TECHNIEK

 MEERTALIGE GOLFPROFESSIONALS

EEN AANGENAMETEAMBUILDING

Antwerp Golfschool
Groenenhoek 10
2630 Aartselaar

Tel.   +32 (0) 3 887 01 70 info@ags.be 
www.ags.be
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mailto:o@ags.be
http://www.ags.be/


EEN GOLFINITIATIE 
OP ANTWERP GOLF SCHOOL

Een golfinitiatie is een leuk team-building evenement. 
Golf wordt beoefend door meerdere generaties tegelijk 
en dat maakt de sport zeer aantrekkelijk. De mix tussen 
een soepele beweging en techniek zorgt dikwijls voor 
verrassingen in een groep deelnemers. De “sportievere” 
types die andere sporten beoefenen zijn niet per definitie 
getalenteerde golfers. Verborgen talenten komen zeer 
snel aan de oppervlakte bij het wegslaan van de eerste 
golfballetjes.

Voor golfers met golfvaardigheidsbrevet of golfhandicap Voor 
deze groep kan een heuse wedstrijd op onze compact holes 
georganiseerd worden met of tegen onze
golfprofessionals of onderling in groep. Wij staan ook open voor 
elk voorstel dat uitgaat met betrekking tot golfactiviteiten. Wij 
bespreken met u, uiteraard volledig vrijblijvend, al onze’’ 
golfinitiatie-formules’’ ook elk persoonlijk tintje dat het bedrijf 
aan de initiatie wenst toe te voegen komt aan bod. De gastvrije
ongedwongen sfeer van antwerp Golf school maakt dat uw uitje 
zowel sportief als zakelijk goed zal aanslaan.

Duur van een initiatie : naar keuze: 1,2 of 3 uur
alle initiaties worden gegeven onder leiding van onze meertalige
golfprofessionals.

*Ballen en materiaal zijn hierin inbegrepen

HET PROGRAMMA

Voor non-golfers
• Oefenen golfswing : lange en korte slagen
• leren putten: minigolf op echt gras
• Bij formules vanaf 2 uur: wedstrijdformule voorzien aangepast 

aan het niveau van de groep
• Nadien mogelijkheid om bij te praten in ons gezellig clubhuis, 

lekker te eten (BBQ of broodjes) en zelfs om uw ploeg extra in 
de watten te leggen met een weldoende stoelmassage!

Voor golfers met golfvaardigheidsbrevet of golfhandicap Voor 
deze groep kan een heuse wedstrijd op onze compact holes 
georganiseerd worden met of tegen onze golfprofessionals of 
onderling in groep. Wij staan ook open voor elk voorstel dat 
uitgaat met betrekking tot golfactiviteiten. 

Duur van de initiatie is afhankelijk van de door u gekozen formule. Alle 
initiaties worden gegeven onder leiding van onze meertalige
golfprofessionals.

De gastvrije ongedwongen sfeer van Antwerp Golf 
School maakt dat uw uitje zowel sportief als zakelijk 
goed zal aanslaan. 



I

* vanaf 8  personen

LET’S 
PLAY
GOLF  

 
 
 
 
 

BASIC
 

DUUR VAN DE
GOLFINITIATIE

1 UUR
 

 

BASIC +
 

DUUR VAN DE
GOLFINITIATIE

1,5 UUR
 

 

PRO
 

DUUR VAN DE
GOLFINITIATIE

2 UUR
 

Inclusief 
puttingwedstrijd 
(minigolf op echt 

gras)
 

SENSATION
 

DUUR VAN DE
GOLFINITIATIE

3,5 UUR
 

2,5 uur les
+ nadien het èchte 

werk: wedstrijd
(6 holes!) op de 

baan onder 
begeleiding van 
een geoefend 

golfspeler!

8ste tot 20ste persoon 25 Euro
 per persoon
 

30 Euro 
per persoon

35 Euro 
per persoon

45 Euro 
per persoon

21ste tot 55ste persoon 20 Euro 
per persoon extra
 

25 Euro
 per persoon extra

30 Euro 
per persoon extra
 

40 Euro 
per persoon extra
 

+ 55 personen Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag



  
    NO GOLF
    WITHOUT
    FOOD

Menu 1: PAR - 25 euro p.p.

3 stukken vlees: kipfilet, barbecueworst & gemarineerde steak
Saladbar, aardappelsla, pastasla, brood & sausjes
 

Menu 2: BIRDIE - 35 Euro p.p.

4 stukken vlees: entrecôte, speenvarken, kipfilet & barbecueworst
Saladbar met extra aardappelsla, pastasla, brood & sausjes
 

Menu 3: EAGLE - 50 Euro p.p.

4 stukken vis/vlees: kip kebab, merguez op spies, lamskoteletjes, brochette met gamba’s
Saladbar met extra aardappelsla, fetasalade, brood & warme saus naar keuze (béarnaise, pepersaus, 
archiduc of provencaalse saus)
dessert: ijsroom
 

Menu 4: ALBATROSS - 55 Euro p.p.

Aperitiefhapjes: kippenboutje, scampi, lepelhapje met eend en frambozensausje, lepel met coquille op een 
bedje van prei en curry
Voorgerecht: zalm papillot met fijne groentjes en hollandaisesaus
Hoofdgerecht: mixed grill zoals in menu 2 BIRDIE
Dessert: tarte tatin met ijs en calvados

MENU
BBQ
* vanaf 20 personen

DRANKENFORMULE
De drankenformule Bogey*
1/2 fles wijn per persoon
+ 2 consumpties
= supplement 12 Euro p.p.

De drankenformule Double Bogey*
1/2 fles wijn per persoon
+ 4 consumpties
= supplement 18 Euro p.p.

*  1 consumptie:
pils, frisdrank, huiswijn, koffie, thee

*2 consumpties:
sterke bieren, cava en suggestiewijnen

* sterke dranken zijn niet inbegrepen

Voor drank voorzien we enkele formules.
Dit is niet verplicht, er kan nog steeds aan de bar besteld worden.



MENU
SANDWISHES

NO GOLF
WITHOUT
FOOD

Aanbod broodjes op AGS:
 
GESLOTEN PICCOLO’S
Piccolo’s (wit en/of grof) gesloten gepresenteerd op dienbladen of manden.
9 Euro per persoon
 

GEMENGDE BROODJESMAND
5 verschillende broodsoorten:

·         Bagnat (rond lichtgrof)
·         Polder (carré donker meergranen)
·         Piccolo wit
·         Piccolo grof
·         sandwich (zacht broodje)

Deze zijn belegd met veel van onze specialiteiten en gewoon beleg.
10 Euro per persoon
 

OPEN BELEGDE PICCOLO’S
Piccolo’s (wit en/of grof) open gelegd en belegd met 10 verschillende soorten 
charcuterie   11 Euro per persoon
 

MINI GESLOTEN
4 verschillende broodsoorten gepresenteerd in een mand
12 Euro per persoon
 



RELAX
AFTER
GOLF
* vanaf 10  personen

optie WELLNESS

Verwen je team nog extra met een verkwikkende stoelmassage 
(12 minuten per persoon)

2 masseurs - max 10 deelnemers: 250 Euro
3 masseurs - max 15 deelnemers: 375 Euro
4 masseurs - max 20 deelnemers: 500 Euro

extra deelnemers: op aanvraag



Antwerp Golfschool
Groenenhoek 10
2630 Aartselaar

Tel.   +32 (0) 3 887 01 70 info@ags.be 
www.ags.be

RESERVEREN

Meer info en reservaties via ons secretariaat: 
Tel 03-887 01 70
email: info@ags.be

Al deze prijzen zijn inclusief BTW, geldig tot 01-07-2018.
Gelieve bij reservatie uw facturatiegegevens door te geven. Mogen wij u  vragen om ten laatste 1 week voor het evenement 
uw definitieve aantal deelnemers nog eens te bevestigen. De betaling (inclusief catering) dient ten laatste 2 dagen voor het 
evenement te worden geregeld. U zal hiervoor een bevestigingsmail ontvangen met het juiste bedrag. Na het evenement 
sturen wij u de definitieve factuur.  
Let op: het aantal gereserveerde personen zal ook effectief aangerekend worden bij ‘niet opdagen’. 

Extra dranken die niet in een forfait zitten en eventuele extra deelnemers zullen nadien extra worden gefactureerd. 
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