
Samen een betere golfer worden! 

  

Tijdens deze cursus wordt u continu bijgestuurd op verbeterpunten in uw 

spel. Het unieke van deze cursus is dat u en in groepsverband traint en 
ook privé-lessen volgt. Tijdens de privé- lessen wordt uw persoonlijke 

techniek verbeterd en aangepast en tijdens de groepstrainingen gaan we 
proberen het geleerde in praktijk te brengen. Gedurende de cursus krijgt 

u drills & skills aangereikt die u in uw vrije tijd kunt oefenen. Aan het 
einde van de cursus beschikt u over handvaten om uw handicap te 

verbeteren.  
  

In groepjes van 3 of 4 personen krijgt u 1 keer per maand een groepsles 
van 1 uur en iedere deelnemer krijgt 1 keer per maand een half uur privé- 

les. Binnen een vastgestelde periode: van oktober 2021 t/m maart 2022. 

  

Programma: 

• Cursusperiode van oktober t/m maart 

• 1 keer per maand een groepsles van 1 uur (6 keer 1 uur) 

• 1 keer per maand een half uur privé-les (6 keer een 1/2 uur) 

• Inclusief gebruik maken van alle oefenfaciliteiten en oefenballen 

tijdens de lesmomenten. 

  

Kosten:  

• Een groep van 3 personen € 349,= p.p. 

• Een groep van 4 personen € 299,= p.p. 

  

Voor wie: 

Voor iedereen die zijn/ haar handicap wil verbeteren en een betere golfer 

wil worden!  
U kunt zich per groep of individueel aanmelden, ik probeer u in te delen 

met mensen van uw eigen HCP-niveau. 

Indien u dit wenst werken ik tijdens deze cursus met de NGF-
golfacademie waarin u de aandachtspunten van iedere les nog eens terug 

kunt lezen.  
  
De cursus samen een betere golfer worden, kan op alle dagen en mogelijke tijdstippen!! 

  
De privé-lessen van een halfuur kunt u online inplannen naar wens. 

  

Inschrijven kan door een e-mail te sturen 

naar: golfschool@thelinksvalley.nl of u spreekt Carolien of Gert Jan zelf 
aan op de golfclub. 

  

Meld je individueel aan of stel zelf een groepje samen op een voor u 

gewenste dag en tijdstip 
 

Hartelijke groet, Golfschool The Links Valley 
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