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BAANBOEKJE PAR 54



Welkom op Golfpark 
De Breuninkhof!

Waar iedereen gastvrij wordt ontvangen én 
waar het Gewoon Genieten en vooral Gezellig is.

De Breuninkhof bestaat sinds 1991 en is uniek gelegen 
tussen de Veluwe en de IJssel, in het hart van de 
stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Een 
landschap met uitgestrekte uiterwaarden, rood-witte 
koeien, beboste landgoederen, statige boederijen en 
pittoreske dorpjes. Holland op z’n mooist!

De 9-holes kleine golfbaan op het park is een leuke  
golfbaan die deels het karakter heeft van een parkbaan 
en deels van een weide- en bosbaan. Veel aandacht 
wordt besteed aan de flora en fauna op het park. 

Deze kleine golfbaan is ideaal om te leren golfen maar 
ook een uitdaging voor gevorderde spelers. Daarom 
kun je in de baan golfers tegen komen die net beginnen 
met golf of die aan het trainen zijn voor een nationale 
wedstrijd.

Vergeet niet om je ronde golf af te sluiten in onze 
gezellige Brasserie met groot zonnig terras. Je bent 
daar meer dan welkom voor een kopje koffie, lunch óf 
cocktails met lekkere hapjes. 

Kortom .. De Breuninkhof bezit alle ingrediënten voor 
een  geweldige golfdag!



Plaatselijke regels:

Vind je op onze website.  
Scan de QR-code hiernaast.

Algemene informatie

Legenda: Rode paaltjes: hindernis

Out of bounds

óf klik hier

Op De Breuninkhof gelden de volgende 
maximale rondetijden (bij drukte) op de 

kleine baan (PAR 3 baan):

Speel door, 
maar haast je niet!

9 holes: 1 uur en 30 minuten

https://debreuninkhof.nl/nl/golfbanen/plaatselijke-regels


 
Speel je veel? 

Dan betaal je veel minder per ronde. 
Speel je niet zo vaak? 

Er is al een speelrecht vanaf 20 rondes.
 

We hebben voor iedereen
een passend speelrecht!

Loop even 

langs de 

receptie voor 

meer

 informatie!

Of bezoek onze websiteen meld je aan!

Grote korting:per ronde, voor je introducees,én voor jezelf!

Golf je veel óf
gewoon af en toe?



Hole 1 - 10
Par 3

Hole 2    11

70 70



Hole 3 + 12

Hole 2 - 11
Par 3

70 70



Hole 4 + 13

Hole 3 - 12
Par 3

125 125



Hole 5 + 14

Hole 4 - 13
Par 3

103 103



Handicap
Registratie 2022

EUR 45!

Gewoon Geweldig
DE LOONSCHE DUYNEN

Golfpark

www.hollandschegolfclub.nl

HOLLANDSCHE
GOLFCLUB 



Hole 5 - 14
Par 3

108 108

Hole 6



Hole 7 + 16

Hole 6 - 15
Par 3

76 76

Vergeet je

pitchmarks niet

te repareren!



Hole 8 + 17

Hole 7 - 16
Par 3

135 135



Hole 9 + 18

Hole 8 - 17
Par 3

103 103



116 116

Hole 9 - 18
Par 3

Hole 10



En vond je de proe�es leuk?

We hebben een leuke aanbieding!

6 Golflessen* én 3 maanden lekkerveel golfen, gratis theorie- avond, leenset golfclubs, golfballen én veel meer! 
EUR 165!(* lessen zijn verplicht, meer informatie op de website of via de receptie)

GRATIS
*

* Iedere maand. Check de data op de website.



Gezellig dat je er was!

Bezoek ook onze 
andere golfparken:

www.golfpark-almkreek.nl
Hoekje 7B  |  4286 LN  Almkerk

www.golfparkdeloonscheduynen.nl
Veldstraat 6  |  5176 NB De Moer

Gewoon Geweldig
DE LOONSCHE DUYNEN

Golfpark


