
View in browser

Nieuwe video

Het belang van een goede impact

Inmiddels zijn al mijn spelers druk bezig dit seizoen. De tourspelers vinden hun
weg op verschillende circuits, amateurspelers tijdens toernooien, internationale

amateur toernooien en de clubgolfers zijn de handicap aan het verlagen
tijdens Q rondes. Althans, dat hoop ik! zet hem op allemaal.

De eerste golfexperience was een groot succes. Met zes cursisten een dag
golfen. Uiteraard stond het putten centraal. De techniek werd onder de loep

genomen, de strategie, uiteraard het gevoel en pasten we alles toe tijdens een
9 holes ronde op de PAR3 baan. En natuurlijk heeft onze horeca de dag volledig

verzorgd. Drie nieuwe evenementen staan in de steigers, doe jij mee?

Verder in deze brief een video over het belang van de sweetspot. Een
technische video met een gerichte oefening. Tot snel weer.

Interesse in een puttingsessie?
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Winterseizoen

Inmiddels ben ik druk bezig met het
plannen van mijn lessen in het najaar
2022. Mocht je interesse hebben om
individueel, met vriend of vriendin of
competitie team te komen trainen, . .
maar reserveer wel tijdig je plekje! 

Putting Experience

De eerste putting experience zit er op.
Een dag vol golf  met de focus op het
putten. Samen speelden we als
afsluiting de 9 holes par3 baan om het
geleerde toe te passen. En ja, zoals we
in Brabant gewend zijn, ontbraken een
goede lunch en borrelplan niet!

Een simpele oefening om je impact te controleren. Mocht het niet lukken, let
eens op je balans of het stilhouden van het hoofd.
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Interesse in de Experience?
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Voorgaande nieuwsbrieven

Het archief met de voorgaande
nieuwsbrieven vind je door te klikken
op de foto. Het nieuws daarin, tja, dat
is verouderd. Maar de instructie f ilms
zijn natuurlijk altijd leerzaam om terug
te kijken. En mocht je ooit suggesties
hebben voor een item? Laat het me
weten.
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