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Golfers magazine en een tip

Verbeter je putting & lezen

Het seizoen staat voor de deur. De eerste zonnestralen laten ons al genieten
van het buiten zijn. T ijd voor een mooi seizoen '22.
In Golfers Magazine nr 02, 2022 lees je een instructie over het putten welke ik
graag met je deel. Mijn aanpak met (tour)spelers.
Als tip deze maand een fragment uit één van mijn lessen. Een goede drill om je
putt te analyseren. En ben je opzoek naar een nieuwe putter? Zoek niet verder
en houd mijn aanbiedingen in de gaten. Veel leesplezier,
Rob

Interesse in een puttingsessie?

maart 2022

Golfers Magazine 02 2022
De coach van Joost Luiten geeft
puttles. Om goede scores binnen te
brengen moet je veel tijd aan je
putten besteden. Negen tips waar jij
als amateur baat bij hebt. Klik op de
afbeelding links van deze tekst.

Analyseer je resultaten. Wat kan beter? Via deze oefening kun je fouten
'zichtbaar' maken. Greenlezen, vertrekrichting of snelheid? Een slimme
oefening om mee aan de slag te gaan.

Vrijdag 24 juni

Masterclass putting
Een volledig verzorgde dag putting.
Meer info lees je op mijn SIT E. Leuk als
cadeau of dagje uit.
Vrijdag 24 juni van 0930-17 00.
Maximaal 6 personen, 299.

Aanmelden

2022

Nieuwe putters
Door een slimme inkoop biedt mijn
Putt Academy scherpe prijzen voor
putters. Alle Odyssey T OULON en 5K
modellen van 399 voor 349. Interesse
in een putter? Let me know.
Binnenkort de nieuwe PING lab putters
en Scotty's.

Voorjaar en zomer 2022

Jeugd Golfkamp
Ook dit jaar organiseer ik weer vier
weken golfkamp voor jeugd van 10 tot
en met 17 jaar. Recreatie met een
dagtocht naar de Efteling of T opsport
met 81 holes grote baan en 15 uur
training. Leuke weken met de jeugd!

INFO golfkampen

Gebruik de code ** puttingmat15 ** voor 15% korting

Uitverkoop

3m mat

3m mat

3M mat in een bredere

3M mat smallere

versie. Ontwikkel je
techniek in de

versie. Ontwikkel je
techniek in de

huiskamer. Nu met 15%
korting.

huiskamer. Nu met 15%
korting.
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