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V.U. GOLF & COUNTRY CLUB OUDENAARDE
 
KORTRIJKSTRAAT 52
9790 WORTEGEM-PETEGEM 
T  055 33 41 61
OUDENAARDE@GOLF.BE 

GOLF & COUNTRY CLUB 
OUDENAARDE

VERBINDT 
DE GOLFSPORT 
& HET 
BEDRIJFSLEVEN.
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WELKOM 
@ GOLF OUDENAARDE
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Golf & Country Club Oudenaarde  
is één van de mooiste en grootste 
golfclubs in Vlaanderen en behoort 
tot de Top 5 leading Golf Courses.

“BUSINESS
     AS UNUSUAL”

UNIEKE SETTING 
Golf & Country Club Oudenaarde is gelegen in 
de stilte van het prachtige landschap van de 
Vlaamse Ardennen en wordt doorkronkeld door 
de oude meanders van de Schelde. Het impo-
sante 19e-eeuwse kasteel van Petegem is het 
hart van onze Golf Club én de perfecte locatie 
voor uw bedrijfsactiviteit. 
  
PRACHTIGE COURSES 
Golf & Country Club Oudenaarde heeft twee 
prachtige 18 holes-banen, ‘Kasteel’ (par71) en 
‘Anker’ (par72). De club biedt ook 4 oefenholes 
aan, ideaal voor startende golfers, korte trainin-
gen of voor uw bedrijfsinitiatie in de golfsport! 
 
MEET @	THE CASTLE 
In het Clubhuis Kasteel van Petegem kan u 
netwerken & bijpraten aan de bar of op het 
zomerterras,  met een uniek zicht op de negen-
de en achttiende hole van ‘Course Kasteel’. 
Het restaurant en de bistro nodigen je graag uit 
om te tafelen in stijl, bij een indrukwekkend zicht 
op de prachtige kasteelvijver. 
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Formule 01 

GOLF
TEAM 
BUILDING 
& 
INITIATIE

Een dag om nooit te vergeten 
 
Golf & Country Club Oudenaarde biedt je bedrijf 
en vereniging de mogelijkheid om kennis te 
maken met de golfsport via een unieke team-
building & initiatie.

Je leert de knepen van het vak onder de 
schitterende begeiding van onze pro’s. Een 
competitie-element bevordert de teamspirit. 
Je hebt geen voorkennis nodig. 

Alle materiaal wordt voorzien door Golf & 
Country Club Oudenaarde. De enige resterende 
vraag is: ‘Wie wordt de beste golfer?’

Ochtend-, middag-, of namiddagformule 
 
De Golf teambuilding en initiatie duurt een halve dag.
Reken op een viertal uur in totaal. 

We bieden je de keuze uit een ochtend-, middag-, of 
namiddagformule, telkens voorzien van aangepaste 
catering. 

Wil je vroeg in de ochtend je Golf teambuilding & 
initiatie organiseren, geen probleem. Het ontbijt staat 
klaar! Liever ‘s middags aankomen? Na een stevige 
lunch ga je gesterkt de baan op. Eerst vergaderen en 
in de namiddag de baan op? No problem. We also love to 
Work & Play.

10-15 PERSONEN PER PRO
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PRAKTISCHE INFO & PRIJZEN

Ochtend   110	€	per	persoon
 

  

9u15  Aankomst. Parkeer aan het kasteel

 9u30  Ontbijt in de Spiegelzaal    15 €
 Koffiekoeken, koffie, thee, fruitsappen incl.

 10u00 Initiatie & teambuilding door onze Pro’s 40 €
 Golfinitiatie. Theoretische uiteenzetting   
 & praktijkervaring op de golfterreinen  

 12u15 Golf Receptie    15 €
 Cava & 2 koude borrelhapjes.
 Champagne optioneel (10 € extra)

 12u45 Golf Lunch in het kasteel of op het terras  40 €
 Incl. voor- & hoofdgerecht, dessert & koffie,  
 Excl. wijnen & bieren
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Middag   95	€	per	persoon
 

  

12u30  Aankomst. Parkeer aan het kasteel  
 
12u45 Golf Lunch in het kasteel of op het terras      40 € 
 Incl. voor- & hoofdgerecht, dessert & koffie,  
 Excl. wijnen & bieren

14u45  Initiatie & teambuilding door onze Pro’s 40 €
 Golfinitiatie. Theoretische uiteenzetting   
 & praktijkervaring op de golfterreinen  

17u00 Golf Receptie    15 €
 Cava & 2 koude borrelhapjes.
 Champagne optioneel (10 € extra)

 inclusief parking, teambuilding, initiatie,
ontbijt, receptie & golf lunch

 inclusief parking, teambuilding, initiatie,
golf lunch & receptie

Formule 01 

GOLF TEAM BUILDING 
& INITIATIE
10-15 PERSONEN PER PRO
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Formule 01 

GOLF TEAM BUILDING 
& INITIATIE
10-15 PERSONEN PER PRO

PRAKTISCHE INFO & PRIJZEN

Namiddag   95	€	per	persoon
 

  

 14u30  Aankomst. Parkeer aan het kasteel  
 
14u45  Initiatie & teambuilding door onze Pro’s 40 €
 Golfinitiatie. Theoretische uiteenzetting   
 & praktijkervaring op de golfterreinen  

17u00 Golf Receptie    15 €
 Cava & 2 koude borrelhapjes.
 Champagne optioneel (10 € extra)
 
17u45 Golf Lunch in het kasteel of op het terras      40 € 
 Incl. voor- & hoofdgerecht, dessert & koffie,  
 Excl. wijnen & bieren

 inclusief parking, teambuilding, initiatie,
ontbijt, receptie & golf diner



“GOLF & BUSINESS
IN EEN PRACHTIG LANDSCHAP & UNIEK HISTORISCH KADER” 



VERGADEREN IN EEN OASE  
VAN RUST & KLASSE 
 
In Golf & Country Club Oudenaarde kan je diverse types 
vergaderingen organiseren in één of meerdere  
historische zalen van ons kasteel van Petegem. 
Wij bieden je standaard volgende voorzieningen:
- gratis ruime privé-parking & gratis Wi-Fi
- projectiescherm, beamer, flipchart, koffie & waters 

WORK 
& PLAY 
 
Koppel het aangename aan het noodzakelijke. De boog 
kan immers niet altijd gespannen staan. Laat uw  
vergadering voorafgaan door een golfinitiatie of team-
building. Je zal verwonderd zijn over het bedrijfsresultaat  
na een golfsessie.
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GOLF
BUSINESS 
MEETING 
6-50 PERSONEN
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Meet only                   25-40	€	per	persoon				

Anker & Abdij   12p. max               40 €/pp  
Burcht, Gobelin, Spiegel   13p - 50p. max               25 €/pp 

 

Ochtendsessie      64-79 € per persoon    
Early birdies  

8u30  Aankomst. Parkeer aan het kasteel 

 8u35  Ontbijt in de Spiegelzaal   15 €
 Koffiekoeken, koffie, thee, fruitsappen incl.

9u00 Golf Meet   25-40 €
 Inclusief wifi, beamer & scherm,  
 koffie & waters
 
12u45 Business Lunch in het kasteel                     24 € 
 of op het terras       
 Incl. voor- & hoofdgerecht, dessert & koffie 
 Excl. wijnen & bieren

Formule 02 

GOLF BUSINESS  
MEETING
6-50 PERSONEN
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Middagsessie         49-64	€	per	persoon	
Hign	noon
 
  

12u30  Aankomst. Parkeer aan het kasteel  
 
12u45 Business Lunch in het kasteel                    24 € 
 of op het terras       
 Incl. voor- & hoofdgerecht, dessert & koffie 
 Excl. wijnen & bieren 

14u45  Golf Meet   25-40 €
 Inclusief wifi, beamer & scherm,  
 koffie & waters

17u15 Golf Bar is open    pm

Namiddagsessie        64-79	€	per	persoon	
Hign	noon
 
  

13u45  Aankomst. Parkeer aan het kasteel  
 
14u00  Golf Meet, inclusief wifi, beamer  25-40 €
 & scherm, koffie & waters

 
17u30 Golf Receptie    15 €
 Cava & 2 koude borrelhapjes.
 Champagne optioneel (10 € extra) 

18u30 Business Lunch in het kasteel                    24 € 
 of op het terras       
 Incl. voor- & hoofdgerecht, dessert & koffie 
 Excl. wijnen & bieren

 inclusief parking, vergadering 
& business lunch

inclusief wifi, beamer & scherm,  
koffie & waters

inclusief ontbijt, vergadeing 
& business lunch

 inclusief parking, vergadering 
receptie & business lunch

PRAKTISCHE INFO & PRIJZEN



ZAALCAPACITEIT 
& PRIJZEN

EEN UNIEKE ERVARING IN 
GOLF & COUNTRY CLUB OUDENAARDE
 
1. Gratis privé-parking aan het kasteel 
2. Ruime cateringfaciliteiten vóór, tijdens en na meeting 
3. Gratis Wifi in en rond het kasteel
4. Onze zalen zijn standaard uitgerust met een  
projectiescherm en een beamer, een flipchart met 
bijhorende stiften en papier, koffie & water.

“VERGADEREN
EN	FEESTEN	
IN	EEN	OASE
VAN	RUST
EN	GROEN.”	
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ZALEN THEATER U-VORM BLOK DINER RECEPTIE M2 PRIJS/DAG

GELIJKVLOERS

GOBELINzAAL

SPIEGELzAAL

ORANGERIE

GROTE	zAAL

GELIJKVLOERS

	

BOVENVERDIEPING

BURCHT

ABDIJ

ANKER

50

55

120

	

	

50

22

	

	

26-30

12

12

24

18

	

	

24

3X10

3X9	

4X8

6X11

152

3X10

75

55

80

	

	

75

48

40

50

90

	

	

48

31

31

400

400

-

500

	900

	

300

250

175

vanaf	12p.



“KARAKTERVOLLE
     VERGADERZALEN”



GOLF RESTAURANT 

In de ochtend een ontbijt of brunch?
Tijd voor een businesslunch?  
Een bedrijfsdiner in stijl?  
Uw personeels- & bedrijfsfeest? 
 
De chef-kok in Golf & Country Club 
Oudenaarde werd geselecteerd op basis 
van verfijndheid & ervaring. Dagelijks 
worden verse producten culinair 
omgetoverd in smaakvolle gerechten.  
 
ONTBIJT   15 € 
RECEPTIE   15 €
BUSINESS LUNCH  24 € 
GOLF DINER   40 € 
LUXURY DINER   85 € 
A LA CARTE     
 
Maximum 500 personen
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Formule 03 

GOLF
BUSINESS 
LUNCH & 
DINER
1-120 PERSONEN



“GASTRONOMISCHE
     ONTMOETINGSPLAATS”



Exclusieve golfwedstrijd 
& netwerk event voor uw bedrijf 
 
Op zoek naar een exclusieve, sportieve & creatieve invul-
ling van uw bedrijfsevent? In Golf Oudenaarde kan u een 
eventdag & golfwedstrijd organiseren. Hierbij kan u uw 
medewerkers en bedrijfsrelaties uitnodigen tot deelname 
aan een golfwedstrijd, gekoppeld aan visibiliteit voor uw 
bedrijf op onze club.

Wenst u ontvangst met koffie of een uitgebreid feest? 
Een snack of een culinair hoogstandje? Onze heerlijke 
gerechten geserveerd in het uniek kader van Golf & 
Country Club Oudenaarde, maken van uw bedrijfsevent 
een onvergetelijk feest. Wenst u meerdere dagen in ons 
kader te verblijven en te oefenen? Dat kan. We hebben 
afspraken met Golf Tour Operators in Nederland & VK. 
Ook overnachten in de meest prestigieuze hotels van 
Gent en Oudenaarde is mogelijk.  
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Formule 04 

EXCLUSIVE 
GOLF
CHALLENGE  
40-100 EXPERIENCED
GOLF PLAYERS
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Formule 04 

EXCLUSIVE GOLF  
CHALLENGE
40-100 EXPERIENCED GOLF PLAYERS

PRAKTISCHE INFO & PRIJZEN

Golf Challenge 225	€	per	persoon
 

  

 9u30  Aankomst. Parkeer aan het kasteel  
 
9u45 Luxe ontbijt in de Spiegelzaal 25 €
 Koffiekoeken. Koffie, thee, fruitsappen.  
 Koud & warm buffet.

10u15 Golf competitie    75 €
 Green fee inclusief 
 
12u00 Half way appetite       15 €
 Snack & drink

17u45 Luxury Golf reception       25 € 
 Prize hand-over 
 Champagne, 2 borrelhapjes

18u30 Luxury Castle Lunch       85 € 
 Incl. voor- & hoofdgerecht, dessert, koffie
 en alle dranken

 inclusief parking, golf challenge,
luxe ontbijt, receptie & golf diner
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1. GREEN FEE PACKAGES 
VOOR BEDRIJVEN 

Een golfronde met je zakenpartners, collega’s, klanten 
of gewoonweg met goede vrienden: Golf & Country Club  
Oudenaarde bied je een uniek aanbod met zijn 
2x18-holes-banen. Je hebt steeds de mogelijkheid een 
golfronde aan te vatten op individuele basis, een interes-
sant aanbod van greenfee-packages voor je bedrijf of 
organisatie is een verleidelijk alternatief! 
 
Ontdek onze oase van rust, midden in de prachtige 
Vlaamse Ardennen.Onze Anker-course is een  
weerspiegeling van het landelijke, wilde en ontembare 
karakter van de Vlaamse Ardennen. 

Hier heerst het natuurlijk karakter van kruiden, onge-
maaide grassen & bermen. Bloemen en bijen vind je er 
ongemoeid. Het is een inlandse links als het ware. Een 
gevarieerde 18 holes met natuurlijke hindernissen en 
uitdagende greens.
Het verfijnd & nobel kader van Golf & Country Club 
Oudenaarde ontdek je op de Kasteel-course, waar het 
aangelegde parkgevoel heerst, doordrongen van een 
rijke, eeuwenoude geschiedenis, waarvan het prachtige 
kasteel van Petegem slechts één element is. Het club-
huis heerst over het park en de kasteelvijver, meteen je 
eerste uitdaging op hole 1 ‘Captain’s Drive’.

Vraag naar onze green fee packages voor bedrijven op 
jaarbasis aan corporate voorwaarden.
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Overige formules 

OTHER CORPORATE
OPPORTUNITIES
@ GOLF OUDENAARDE



2. CORPORATE SPONSORING
& PARTNERSHIPS

UITGEBREID  
BEDRIJFSNETWERK 
Golf & Country Club Oudenaarde heeft diverse mogelijk-
heden om uw bedrijf aan haar uitgebreide netwerk voor 
te stellen. 
Uw bedrijfsmerk in de kijker als sponsor in onze golf-
club? U krijgt visibiliteitsgarantie voor diverse periodes, 
in verschillende media:
- Hole sponsorbord
- Website business page
- Wekelijkse digitale golfgazet voor leden
- Parking / Clubhouse  bord
- Bedrijfsponsordag
- Wedstrijd sponsoring

3. CORPORATE 
MEMBERSHIP

Corporate Membership geeft u alle mogelijkheden 
om met uw relaties of medewerkers het nuttige aan het 
aangename te paren. Bij ons hoeft u niet te kiezen.  
Lidmaatschap voor uw bedrijf houdt in: 
- 3 personen full membership
- 6 green fees om gasten uit te nodigen 
- Toegang bar & resto voor genodigden
- Korting op het gebruik van onze seminarieruimtes
- Golfinitiatie (1 pro, 2 uur) 
- Start-to-Golf voor medewerkers & bedrijfrelaties
- Sponsoring hole & bord clubhuis 
- Bedrijfspagina website & bedrijfsvoorstelling clubblad Tee-
Time (éénmalig)
- Lid Corporate Member Network @ Golf & Country Club

“MEER	
BUSINESS
DEALS
wORDEN	
GESLOTEN
OP	DE	
GOLFBAAN
DAN
IN	DE	
VERGADERzAAL.”	
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GOLF	&	
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OOSTENDE

BRUSSEL

GENT

KORTRIJK

ANTWERPEN

E40

E40

E17

E17

OUDENAARDE

DE PINTE

GOLF & COUNTRY
CLUB OUDENAARDE

WELKOM IN HET HART VAN  
DE VLAAMSE ARDENNEN

LIGGING	EN	OMGEVING	
GOLF	&	COUNTRY	CLUB	OUDENAARDE.
	
Streek van prachtige vergezichten, beboste heuvel- 

ruggen, kronkelende beekjes en pittoreske dorpjes.  

 

De regio Vlaamse Ardennen Oudenaarde is vooral  

bekend om zijn culturele rijkdom, zijn tapijtcollectie  

(de befaamde Oudenaardse verdures), het zilver-       

museum en zijn prachtige natuur.

De Stad Oudenaarde heeft mooie wandel- en fiets-

routes; bovendien is de streek rond Oudenaarde en 

Kluisbergen het kloppend hart van de wielerklassieker 

‘De Ronde van Vlaanderen’; ter hoogte van de golfclub 

aan de andere oever van de Schelde ligt de beruchte 

Koppenberg (prachtig zicht vanop hole Anker 9).

Het grote aanbod van verblijfsmogelijkheden ‘Bed & 

Breakfast’ getuigen van de aantrekkingskracht van deze 

toeristische trekpleister voor zowel  de cultuurtoerist, 

natuurliefhebber, actieve sportamateur, als voor de 

rustzoekende ontspanningsbelever!

In deze unieke streek bevindt zich één van de mooiste 

golfclubs van Vlaanderen & België, gelegen in de 

gemeente	wortegem-Petegem,	Golf	&	Country	Club	

Oudenaarde.	
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N60

N453



UW CONTACT 
PERSOON  
LUDO DE CONINCK 
DIRECTIEVERTEGENWOORDIGER 

TROEVEN 
GOLF & COUNTRY CLUB 
OUDENAARDE  

BEREIKBAARHEID	&	LIGGING  
Nabij N60 Oudenaarde / 25 min vanaf Gent Centrum 
Samenwerking top hotels in Oudenaarde & Gent 
 
SETTING	IN	VLAAMSE	ARDENNEN 
Oudenaarde, hart van de Vlaamse Ardennen  
Prestigieuze kasteel van Petegem met in-house catering
& beschikbaarheid kasteelzalen 

GROOTSTE	GOLFCLUB 
2x18 holes courses + 4 holes oefenbaan 
Ruime gratis parking

 

Voor alle info, prijzen, creden-
tials, beschikbaarheden en 
uitgebreide mogelijkheden, geef 
gerust een seintje. Wij maken 
graag een afspraak & komen 
tot bij u voor een nadere kennis-
making en persoonlijk gesprek. 
Personalisatie en arrangemen-
ten op maat zijn altijd mogelijk.
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GOLF & COUNTRY CLUB
OUDENAARDE

Kortrijkstraat 52 
9790 Wortegem-Petegem

VERANTwOORDELIJKE	
BUSINESS	&	EVENTS	@	GOLF	OUDENAARDE
LUDO DE CONINCK
T    055 33 41 61 
M   0486 67 65 20
E    ludo@golfoudenaarde.be
W   www.golfoudenaarde.be 
Facebook   Golf & Country Club Oudenaarde
Twitter   @golfoudenaarde


