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Podje golf en een tip

Verbeter je richting & snelheid

Die lange maand januari, die maar door bleef denderen, is eindelijk voorbij. We
zitten weer een maandje korter bij de competitie en het seizoen!

In mijn studio is het gezellig druk met individuele lessen, team trainingen voor
de NGF competitie, tourspelers en overige spelers. Steeds merk ik op dat het

oplijnen terugkomt als 'bronfout'. Een oorzaak waardoor zowel gevoel als
richting verloren gaan. Dat heeft mij ertoe bewogen een instructie op te

nemen over dit onderdeel.

Wil je meer horen over mijn visie op het putten, hoe ik tourspelers coach, luister
dan naar de aflevering van PodjeGolf .

Interesse in een puttingsessie?

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f763779346d3370336536
https://robmouwenputtacademy.com/contact/
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Dit is het geheim van echt goed
putten! #33

Gerard en Sietse gaan in aflevering 33
van Podje Golf  op bezoek bij Rob
Mouwen, de putt-coach van Joost
Luiten. Als PGA professional heeft de 46
jarige expert zich gespecialiseerd in het
spel op de green. 

Alsdus de ondertitel van Podje Golf!

Goed oplijnen komt ten goede aan je richting en gevoel! Met deze instructie
leer je HOE je moet oplijnen, wat de consequenties zijn voor het trainen en zie je

tot in detail wat waarom gebeurd als jouw startstand niet goed is. 

Thuis werken aan je putten?

https://podcastluisteren.nl/ep/Podje-Golf-Dit-is-het-geheim-van-echt-goed-putten-33
https://podcastluisteren.nl/ep/Podje-Golf-Dit-is-het-geheim-van-echt-goed-putten-33
https://uwgolfwinkel.nl/product/wellputt-putting-mat-3m-groen/
https://uwgolfwinkel.nl/product/wellstroke-trainingstool/
https://uwgolfwinkel.nl/product/wellputt-putting-mat-3m-versie-zwart/
https://youtu.be/-MQtbS12SLo


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

Gezandebaan 46a, Heusden, gemeente
Asten
Netherlands
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