
Brochure Hole 18

DE GEHELE 
GOLFCLUB IN BEELD

golfbaan fotografie



Een goede uitstraling met behulp van foto's en video van de golfbaan, clubhuis, en
oefenfaciliteiten resulteren in een exposure die past bij de golfclub. Professionele
visualisatie draagt bij aan de beleving en betrokkenheid van leden en sponsoren.
Bovendien wordt door sfeervol en aansprekend beeldmateriaal de aantrekkingskracht
van de golfclub voor potentiële leden en sponsoren groter en groter.

Wij creëren jouw beeldmateriaal voor de ultieme beleving voor leden, gasten en
sponsoren. Of dit nu foto of video is, de keuze is aan jou!

Iedere golfbaan verdient het om mooi in beeld te worden gebracht.

Inleiding



Sfeer fotografie

Sfeer fotografie geeft het karakter van de baan prachtig weer. Zowel bij ochtend,
middag of avond licht. In overleg bepalen we altijd welke sfeer jij wilt laten zien van de
golfbaan. Hieronder staan drie standaard mogelijkheden voor sfeerfotografie. Heb je
andere behoeften, neem dan contact met ons op. 

Vanaf€ 600

Afstemming behoeften
1 fotoshoot naar keuze
Fotoshoot door 1 fotograaf
Inclusief 10 foto's per shoot
Prijs per extra foto 50 euro
Voorspelen 2 personen

Basis Premium Premium +

€600,- € 900,- €1.200,-
Afstemming behoeften
1 fotoshoot naar keuze
Fotoshoot door 2 fotografen
Inclusief 15 foto's per shoot
Inclusief 2 drone foto's
Inclusief 3 detail foto's
Prijs per extra foto 50 euro
Voorspelen 2 personen

Afstemming behoeften
1 fotoshoot naar keuze
Fotoshoot door 2 fotografen
Inclusief 20 foto's per shoot
Inclusief 2 drone foto's
Inclusief 3 detail foto's
Prijs per extra foto 50 euro
Inclusief korte sfeervideo
Voorspelen 2 personen



Wij maken de foto's voor jouw
caddie- / baanboekje met drone
en camera. In overleg bepalen
wij de indeling en compositie
van de gewenste foto's.

Alle holes brengen wij qua
sfeer in beeld van tee tot
green. Gemiddeld zijn dit 2 /
3 foto's per hole. Perfect voor
op de website. 

Een goed beeld van het
clubhuis met al haar
faciliteiten. Dit nodigt leden,
sponsoren en gasten uit om na
te genieten van een ronde golf.

Caddieboekje Clubhuis
in beeld

Mogelijkheden

Golfholes
in beeld

Er is veel mogelijk als het gaat om fotografie en video. Wat voor foto's je wilt wordt
altijd in overleg bepaald. Hieronder staan enkele mogelijkheden. Elk fotoproject is
maatwerk, elke golfbaan is anders, dus verdient ook om vanuit haar eigen karakter in
beeld te worden gebracht. 

Een sfeer video van de
golfbaan en de omgeving.
Ideaal om te gebruiken als
promotie of als binnenkomer
op de website. 

De golfschool, drivingrange
en andere golffaciliteiten zijn
een vast onderdeel van elke
golfbaan. Goede beelden
zorgen voor meer traffic. 

Een kalender, ansichtkaart of
een ander fotoproduct
kunnen wij ook van jouw
golfbaan verzorgen. Leuk als
prijs of als geschenk. 

Video MerchandiseFaciliteiten
in beeld

Wij brengen jouw golfevent
mooi in beeld. Met fotografie
en eventueel video zorgen
wij voor de blijvende
herinnering voor de gasten.

Events

Een portret van de golfpro's.
Van profielfoto tot en met
actie foto's van bijvoorbeeld
golfstart of clinics. 

Golfpro's

Heb je andere wensen of
behoeften? Neem dan
contact met ons op:
peter@hole18.nl 

Maatwerk

Vanaf

€ 600

mailto:peter@hole18.nl
mailto:peter@hole18.nl


Eerst maken we een analyse en
luisteren we naar de wensen.

We stellen doelen en maken een
plan van aanpak.

 
We kijken welke golfholes
geschikt zijn om te fotograferen
door de baan zelf te spelen.

Tijd voor de fotoshoot op locatie
door Hole 18.

Er wordt een selectie gemaakt van
de beste beelden. 

De geselecteerde foto’s worden
nabewerkt.

De foto’s worden in hoge resolutie
opgeleverd. 

We evalueren de opdracht en maken
eventuele vervolgafspraken. 4
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Aanpak



Porftolio
Bekijk meer foto's op hole18.nl

http://www.hole18.nl/


Klanten &
referenties

Jacintha Verkerk | Golfbaanmanager Golfclub Zeewolde

Ik kende Peter wel als golfer van de club waar hij lid was, maar nog niet als golffotograaf.
En hoe verrassend is het als je een voor jou verborgen talent van iemand leert kennen,
die je tot dan toe alleen als golfer hebt gezien. Ik ben ontzettend blij met het golfersoog
waarmee Peter de foto’s van Golfclub Zeewolde maakt. Niet alleen kan hij goed
fotograferen, ook weet hij als geen ander der sfeer en identiteit van de baan vast te
leggen.

Geert Frommé - Directeur De Goese Golf

Overdonderd door het uiteindelijk resultaat! Van dit vakwerk ga ik nog lang plezier
hebben en heb ik iets in handen waarmee ik daadwerkelijk de kwaliteit van onze golfbaan
kan laten zien.

Al met al een absolute aanrader!



Contact

WIJ CREËREN JOUW
BEELDMATERIAAL

VOOR DE ULTIEME
BELEVING VAN

LEDEN, GASTEN EN
SPONSOREN

Hole18 Golffotografie
www.hole18.nl
Burgemeester van der Borchlaan 6
3722 GZ Bilthoven

 
Peter van Weel
06 29 54 60 77
peter@hole18.nl

Martin van Herwaarden
06 51 60 49 62
martin@hole18.nl

Hole 18 is een handelsnaam van 2Peak VOF (KVK 73554855)


