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Een sportieve ontmoeting!

Golf

Pitch&Putt Golf, Footgolf, HCP54 diplomering, Terras, Arrangementen, 
Lunch en buffetten, Tennis, Teambuilding, Vergaderen, Fietsverhuur



Arrangementen
De Blanckenborg heeft arrangementen voor elke doelgroep. 
Een dagje teambuilden, bedrijfsoverleg, de presentatie van de 
jaarcijfers, we hebben er de ruimte voor. Alle arrangementen 
kunnen desgewenst gecombineerd worden met een sportieve 
activiteit als (foot)golf, tennis, kanovaren of scooterrijden. 
Of met een culinair arrangement of overnachting op het 
naastgelegen bungalowpark Marveld of hotel Havezate.

Vergaderen
Vergaderen in een natuurlijke omgeving.
Bij Pitch&Putt Golf Groenlo beschikken wij over 2 stijlvolle 
vergaderruimtes met uitzicht op het landelijke Achterhoekse 
landschap. Beide ruimtes zijn standaard voorzien van  
audio- en visuele voorzieningen.
Een lunch of een koud en warm buffet, na afloop even de 
benen strekken en een frisse neus halen, informeel bijpraten 
tijdens een 9-holes ronde Pitch&Putt Golf, een potje tennis 
op onze 12 smashcourt banen... Het behoort allemaal tot de 
mogelijkheden. 



Overnachten

Vergaderen

En wilt u wat langer genieten van onze faciliteiten? Op 
loopafstand is ons vakantiepark Marveld Recreatie 
gelegen. Bij Marveld vindt u diverse 5 sterren 
bungalows van 2 tot 8 personen. De bungalows zijn 
van alle luxe en comfort voorzien zodat u optimaal 
kunt genieten tijdens uw verblijf. Marveld heeft onder 
andere een subtropisch zwembad, een wedstrijdbad, 
sportfaciliteiten, bowlingbanen, meerdere restaurants 
en de supermarkt. U kunt ook beschikken over 
Aparthotel Havezate Marveld, genoemd naar het 
adellijke landhuis uit de vijftiende eeuw dat op deze 
plek stond. Een modern hotel met een duidelijke 
verwijzing naar de historie. Geheel passend in de 
herbeleving van Vestingstad Groenlo. Havezate Marveld 
telt 36 luxe appartementen voor maximaal 4 personen, 
een romantische Torenkamer, een ontbijtzaal, een 
vergaderruimte en een luxe Wellness. 

Hartelijk welkom!
Vakantiepark Marveld
ApartHotel Havezate
Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo

T: 0544 - 466000
havezatemarveld.nl
marveld.nl

Culinaire mogelijkheden
Pitch&Putt golfbaan De Blanckenborg beschikt over een 
prachtige horeca-gelegenheid met een geweldig uitzicht over 
de golfbaan en het weidse Achterhoekse landschap. U kunt bij 
ons terecht voor een heerlijke kop koffie met gebak, een lekkere 
lunch of een glaasje op één van onze terrassen. Daarnaast bieden 
wij voor groepen een reeks arrangementen aan, van een vlotte 
bedrijfslunch tot een uitgebreid warm- en/of koud buffet.



Pitch&Putt Golf is laagdrempelig en op elk niveau 
spannend en uitdagend. Iedereen kan het!  
Pitch&Putt Golf is opgezet als publiekssport 
en is daarom betaalbaar, toegankelijk en open 
voor iedereen. Ook als je voor het eerst speelt, is 
Pitch&Putt Golf geweldig leuk om te doen.  
Probeer het een keer. Individueel, met collega’s  
en vrienden, of met een groep. Daarnaast is  
Pitch&Putt voor de geoefende golfer een 
uitstekende manier om te werken aan het korte 
spel. U bent van harte welkom!

Pitch&Putt Golf, het golfspel voor iedereen, is heel 
eenvoudig. Elke hole moet in zo weinig mogelijk 
slagen gespeeld worden. Een goede speler kan het 
in drie of minder slagen per hole, een beginner 
heeft er meestal een paar meer nodig. Prettig is 
dat iedereen de beginselen van het spel en de 
slagtechniek in een paar minuten beheerst. 

Pitch&Putt Golf

Golfen voor iedereen!

De basisregels van het spel zijn hetzelfde, Footgolf wordt 
echter gespeeld met grotere ballen en grotere holes.
Footgolf is prima te combineren met een ronde Pitch&Putt, u 
speelt dan eerst 9 holes Pitch&Putt en daarna 9 holes Footgolf 
of andersom.

Footgolf



Het HCP54-diploma (voorheen 
GVB) halen is vanaf nu voor iedereen 

bereikbaar. Op de Pitch&Putt baan 
in Groenlo krijgt u een aantal dagen 

intensief les in alle onderdelen van de 
golfsport, daarna legt u het HCP54-examen 
af. Na het behalen van uw HCP54 mag u 
vrijwel op alle golfbanen spelen. Maar ook als 
u zonder verdere verplichtingen uw techniek 
wil verbeteren kunt u bij ons golflessen van 
een pro volgen.

HCP-GVB

Haal nu snel 

en voordelig je 

HCP54 registratie 

(GVB) op onze 

baan!   

Zakelijk en recreatief
Organiseer je een activiteit met collega’s of de familie? Pitch&Putt Golf is daar zeer 
geschikt voor. In groepjes (flights) van drie of vier personen speel je tegen elkaar. 
Het is uitermate geschikt voor een potje teambuilding. De natuurlijke omgeving 
en het competitie-element maken er een paar gezellige en sportieve uurtjes van. 
Tevens heeft De Blanckenborg een sfeervolle vergadermogelijkheid.  
Voor informatie, neem dan contact op met De Blanckenborg of vraag het bij de 
receptie van Marveld Recreatie.



De Blanckenborg heeft een tennispark met 12 all-weather banen en is gastheer van 
de Groenlose Tennisclub. Het is dus mogelijk om uw bezoek sportief te maken door 
een potje te tennissen. U kunt een tennisbaan huren op De Blanckenborg. Reserveren 
kan door contact op te nemen met De Blanckenborg. Tel. 0544 464353. We hebben 
tennisballen en rackets te leen.

Tennis



Fiets- en wandelroutes
Samen met familie, vrienden of collega’s genieten van de 
Achterhoek op een ontspannen manier.

Er zijn leuke routes beschikbaar, maar u kunt natuurlijk ook zelf 
een route uitstippelen! U komt met uw eigen fiets of huurt deze bij 
ons. We verhuren ook 4-persoons fietsen. Deze zijn zeer geschikt 
voor kleine kinderen, of mensen die slecht ter been zijn.  
U kunt de 4-persoons fietsen al huren voor € 40,- per fiets voor  
2 uur.

Op ontdekking door 
de mooie Achterhoek



Oude Winterswijkseweg 45a
7141 DE Groenlo
T.: 0544 - 464353
info@deblanckenborg.nl
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