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Beste wensen voor 2022

Een terugblik op 2021 en vooruitkijken
op 2022

Via deze weg wens ik jullie een goed en vooral gezond 2022 . En natuurlijk een
succesvol seizoen op de greens, dat veel putts mogen vallen. En hoe je die

putts moet registreren vertel ik in onderstaande video en kun je met mijn app
natuurlijk al bijhouden. Komend jaar zal ik jullie maandelijks voorzien van een

instructie per e-mail. Als je deze nieuwsbrief ontvangt ben je als eerste op de
hoogte en kan er je voordeel mee doen op de greens!

Een belangrijk onderdeel binnen mijn specialisatie is de studio . Sinds november
dit jaar ben ik gaan werken in een geheel vernieuwde ruimte . Comfortabel en

ingericht met de nieuwste technieken. Een plek waar ik teams gelijktijdig kan
coachen en met individuele sessies meer diepgang kan creëren. 

Met de nieuwste apparatuur zoals een bewegend platf orm, een
balltracker , projectie  systemen en een volledig aangepaste green om
effectief te kunnen trainen kan elk detail voortaan indoor getraind worden.
Maar, letterlijk op 2m ligt een echte green, dus de combi is snel gemaakt.  
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Interesse in een puttingsessie?

Het jaar 2021 stond in het teken van de vernieuwde samenwerking met Joost
Luiten. Na de periode 2011 - 2015 zijn we sinds januari '21 weer gaan

samenwerken aan zijn putting. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Van plek 80
op de ranglijst putten in 2020 is hij gestegen naar plek 30 in 2021. Nu nog

aansluiting vinden met de rest van zijn spel en dan komt die volgende
overwinning eraan.

https://robmouwenputtacademy.com/contact/
https://www.europeantour.com/dpworld-tour/stats/2021/leaderboard/?stats=PUTTING&type=SG_PUTTING
https://youtu.be/o_J6It0txLQ


3m mat

3M mat in een bredere
versie. Ontwikkel je
techniek in de
huiskamer.

€ 119,95

Bestel

Techniek

Train je blad stand in
adress, op impact en
train je baan/clubblad
t.o.v. baan.

€ 69

Bestel

3m mat

3M mat smallere
versie. Ontwikkel je
techniek in de
huiskamer.

€ 109

Bestel
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Strokes Gained putting. De nieuwe benchmark om te meten hoe goed een
speler scoort op de greens. Het tellen van put slagen volstaat immers niet. De

af stand is namelijk niet meegenomen. Een '1 putt' van 2 meter is minder
speciaal dan een '1 put' vanaf 10 meter. Toch tellen ze beide als 1 slag. 

Bij strokes gained putting kun je zien hoe goed een speler scoort bij putten,
gecombineerd met de afstand. In de video leg ik uit hoe ik daar gebruik van

maak binnen mijn coaching. 

Thuis werken aan je putten?

Rob Mouwen Putt Academy

https://uwgolfwinkel.nl/product/wellputt-putting-mat-3m-groen/
https://uwgolfwinkel.nl/product/wellputt-putting-mat-3m-groen/
https://uwgolfwinkel.nl/product/wellstroke-trainingstool/
https://uwgolfwinkel.nl/product/wellstroke-trainingstool/
https://uwgolfwinkel.nl/product/wellputt-putting-mat-3m-versie-zwart/
https://uwgolfwinkel.nl/product/wellputt-putting-mat-3m-versie-zwart/
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