GOLF!
Op zoek naar een nieuwe hobby? Een
sportieve uitdaging? Een gezonde activiteit in de buitenlucht? Een liftetime
sportbeleving? Een sociale vrijetijdsbesteding? Dan is golfen op Ternesse in
Wommelgem voor jou de ideale sport!
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Ternesse Golf in Wommelgem biedt de
perfecte mogelijkheden om te proeven
van de golfsport, te leren golfen en zelfs
om in de voetsporen te treden van golftoppers als Thomas Pieters en Thomas
Detry!
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Hole 7 - Ternesse Golf

‘....was ik maar veel eerder met golf begonnen’
Beste Golf(st)er in spe!
U bent hartelijk welkom op Ternesse Golf & Country Club voor uw eerste kennismaking met de fantastische golfsport! Ons proteam en onze vrijwilligers staan klaar om u een nieuwe ervaring te laten beleven: Golf!
Bovenstaande quote is niet van één of andere beroemdheid, maar wel de verzuchting van zowat elke golfspeler. Daarom neemt u best tijdig de juiste
beslissing om de eerste stap naar golf te zetten!
Uw keuze voor Ternesse Golf is ongetwijfeld de juiste. Ternesse is één van de mooiste Belgische golfclubs met prachtige accommodaties: een
indrukwekkende 18 holes championship course in een unieke parkomgeving, een executive course van negen holes, prachtige oefenfaciliteiten en een
bijzonder sfeervol clubhuis. Het golfterrein is een fantastische groene oase van 70 hectaren op een boogscheut van Antwerpen.
Niet voor niks is onze baseline ‘een golf van enthousiasme’. Ternesse staat bekend om zijn unieke clubsfeer, waar iedereen zich thuis voelt.
Golf zelf is op zich een unieke sport. Het is een liftetime sport voor jong en oud, van 6 tot 100 jaar. Door het unieke handicapsysteem kunnen spelers
van elk niveau met elkaar golfen en wedstrijden spelen. Iedereen, ongeacht het niveau, zal er zeker in slagen een par te spelen net zoals de echte professionals. Een golfparcours van 18 holes speel je in vier uur en daarbij heb je meer dan 10 kilometer gewandeld. Maar u kan uiteraard ook 5 of 9 holes
spelen. En wist u trouwens dat golfers gemiddeld 5 jaar langer leven dan niet-golfers? Waar wacht u dan nog op?
Maar… we willen u ook verwittigen, het golfvirus slaat ongenadig toe! Eenmaal het toeslaat, geraakt u er niet meer van af. De kick van het overbruggen
van tientallen, honderden meters, het spelen van een golfronde van meer dan 6.000 meter, het lukken van een slag recht in de hole en dat op de mooiste locaties in de prachtige natuur! Dat wil u nooit meer missen!
Daarom willen we u niet op uw honger laten zitten. We bieden u een mooie kans om op Ternesse de golfsport te ontdekken, tijdens de gratis Starttogolfdag op 22 april, via onze Golf Experience van één maand, of via onze start-formules: het academy lidmaatschap of het 9 holes lidmaatschap!
Laat u ook niet afschrikken wanneer u niemand kent of wanneer u de weg nog niet weet. Ternesse Golf heeft een bijzonder sympathieke starterswerkgroep die u met plezier zal begeleiden. Maar belangrijker, we kunnen u garanderen dat de personen met wie u samen leert golfen vrienden voor het
leven zullen worden.
We kijken er alvast naar uit om binnenkort samen op het golfterrein een rondje te kunnen lopen!
het Ternesse-team

Beginnen met golf?
Ontdek onze start-formules!

Over Ternesse Golf
Ternesse Golf & Country Club werd in 1976 opgericht en telt 27 holes in een
prachtig voormalig kasteeldomein van 70 ha.
Ternesse ligt vlakbij het stadscentrum van Antwerpen waardoor de club uitzonderlijk goed bereikbaar is. Parkeren is geen probleem op de recent gerenoveerde ruime parking.
Het clubhuis staat bekend als één van de mooiste en gezelligste van België.
Er is een mooie brasserie en een prachtig restaurant en op mooie dagen is het
heerlijk vertoeven op het terras. Verder vindt u in ons clubhuis een mooie
golfshop en goed uitgeruste kleedruimtes. Ons onthaal staat 7/7 ter uw beschikking.
Ternesse Golf beschikt over een complete golfaccommodatie, met alle
mogelijkheden om van starter tot volwaardig golfer te evolueren.
Wie start met golfen, leert het golfspel op de oefenfaciliteiten.
Alle aspecten van het golfspel kunnen er aangeleerd en
ingeoefend worden. Er is een verlichte driving range met 30 afslagplaatsen
met twee lescabines voor onze professionals, waarvan één performance studio met hypermoderne technische analysetoestellen.
Tijdens de zomerperiode kan er ook vanop gras geoefend worden. Er zijn
twee putting greens met in totaal 27 holes.
Er is een approach green voor kort spel en er zijn oefenbunkers.
Na een korte opleiding kan men terecht op onze Executive Course met negen holes.
Dit aantrekkelijk en uitdagend terrein is ideaal om het golfspel te verfijnen. Het is ook de
enige negen holes in België die volledig voorzien is van een buggypad, waardoor ouderen
en minder mobiele personen er gans het jaar door kunnen golfen.
De parel van Ternesse is natuurlijk het 18 holes terrein. Statige bomen en mooie waterpartijen zorgen voor het unieke karakter van het terrein, waarbij elke hole voor een
nieuwe en totaal andere beleving zorgt. Van 2009 tot 2015 werd de baan ingrijpend gerenoveerd waardoor het terrein naar een hedendaags en competitief niveau werd gebracht..
Ternesse Golf is een vzw, wat de club tot een echte ledenclub maakt. De club heeft dan
ook een bijzonder actieve werking. Er worden talloze wedstrijden en activiteiten georganiseerd voor alle leden en hun afdelingen.
Voor kinderen tot 18 jaar is er een uitgebreide jeugdwerking met lessen, activiteiten
en jeugdstages.
Voor de zakelijke golfer is er bovendien onze Ternesse businessclub met niet minder
dan 100 bedrijfsleden!
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Lid worden op Ternesse?

Ontdek onze lidmaatschap-formules!

Zakelijk golfen of netwerken, of gewoon genieten van onze prachtige accommodaties?
Dat kan met de Ternesse Business Club
WAT IS DE ‘TERNESSE BUSINESS CLUB’ ?
De Ternesse Business Club is één van de meest succesvolle in het Antwerpse. Er zijn meer dan 100 bedrijven
lid!
Het business partnership biedt u en uw bedrijf vele voordelen tegen een aantrekkelijk tarief, en is zowel voor
golfende als niet golfende bedrijfsleden een interessante formule:
• Vrije toegang tot het clubhuis voor u en uw gasten,
• Gratis vergaderen tot 16 personen in onze vergaderzaal,
• 10 greenfees of één golfopleiding met 5 individuele lessen
• Logovermelding op een stijlvol partnerboard in het clubhuis en op de website van Ternesse,
• Gratis deelname aan de thuiswedstrijden van de Business Club met een invité,
• Gratis toegang op de non-golf events van de Ternesse Business Club,
• Belangrijke kortingen op sponsoring, events, huren van de feestzaal en clinics,
• De mogelijkheid om het Business Partnership te koppelen aan een speelrecht op Ternesse,
• Twee afgevaardigden van uw bedrijf genieten van de ledenkorting in de Ternesse Golf Bistro.
Prijs per jaar 895€ voor spelende leden van Ternesse, 1.450€ voor niet-leden en niet-spelende leden.

Breng zeker ook een
bezoek aan
onze prachtige
golfshop!

Ternesse
Golf Bistro

Het Ternesse clubhuis met
gezellige bar, zonnig terras,
bistro en feestzaal!

Deze Ternesse Golf brochure
is een uitgave van

Zin in een golfinitiatie met collega’s, vrienden of familieleden?
Informeer naar onze formules: vanaf 2 - 50 personen

Ternesse Golf & Country Club vzw
Uilenbaan 15
2160 Wommelgem
Contact:
info@ternessegolf.be
+32 3 355 14 30

