Boost your Short Game!
“De afslagen gingen eigenlijk best goed. Ik raak weliswaar niet elke fairway maar uiteindelijk kom ik
aardig terecht. Mijn afslagen zijn dus niet echt het probleem. Maar alles verandert zodra ik naar de
green moet spelen…
Echt waar, de ene getopte bal na de ander. Ze gaan links, rechts en met name de juiste afstand krijg
ik niet onder controle. Hebben jullie daar niet iets voor Links Valley Golfschool?
Een goed beeld van je eigen spel is belangrijk. Immers, wie wilt uren lang op een chip van 6 meter
vanaf de voorgreen gaan trainen, als blijkt dat deze speler juist moeite heeft met een chip van 10
meter vanuit het hoge gras op een schuine ligging? U bent niet de enige die hiermee rondloopt.
Zonde eigenlijk, want een oplossing is vaak dichterbij dan u denkt.
Mede met de hulp van u roepen we dit seizoen een speciaal programma in het leven. Perfect voor
de speler die, stiekem, weet dat het korte spel wat aandacht nodig heeft, maar niet goed weet hoe
dit nu aan te pakken.
Vanuit elke denkbare positie in en rondom de green wordt u dodelijk. Chips, pitches,
bunkerslagen…voor niets draait u uw hand nog om. Zelfvertrouwen winnen we hier!
Boost your Short Game!
10 groepslessen (en 1 bonusles) van 50 minuten waarin we met de volgende punten aan het werk
gaan en dit ook testen. Meten is weten toch nietwaar?
Les 1:
Om te weten wat we moeten trainen, moeten we weten waar we staan. De zogenaamde
‘nulmeting’. De eerste 5 tests ondergaan we hier.
Les 2:
Om te weten wat we moeten trainen, moeten we weten waar we staan. De zogenaamde
‘nulmeting’. De laatste 4 tests ondergaan we hier.
Les 3:
De 2/3e en 3/3e wedge shots. Korte pitches naar de green toe
Les 4:
Korte en lange bunkerslagen naar de green toe
Les 5:
Korte en lange chips naar de green toe
Les 6:
Korte pitches vanaf de fairway en vanuit de rough naar de green toe
Les 7:
De lob Shot: De hoogste en kortste pitch van allemaal.
Les 8:
Herhaling van de meest voorkomende situaties.
Les 9:
We testen opnieuw de eerste 5 oefeningen. Hoeveel ben jij verbeterd?
Les 10:
We testen opnieuw de laatste 4 oefeningen. Hoeveel ben jij verbeterd?
Les 11:
Bonus: Wie is de ‘Dustin Johnson’ van de Links Valley? ‘The one player who rules them all?‘

Jouw investering voor meer zelfvertrouwen, betere scores en meer plezier?
EUR 189,- per deelnemer bij 6 personen
EUR 219,- per deelnemer bij 5 personen
EUR 279,- per deelnemer bij 4 personen

