
Met elkaar 
Samen Trainen!

Zomer 2020



Samen trainen 
In groepsverband met elkaar je spelniveau verbeteren en het 
spelplezier verhogen, door samen onderdelen van het golfspel te 
oefenen. Maar zoals het woord al aangeeft is dit geen les.


Het programma 
De Pro’s hebben een speciaal programma samengesteld waarin de 
diverse elementen van het golfspel naar voren komen. Zoals chippen, 
lange, hoge slagen etc. Maar ook fysieke en bijvoorbeeld de mentale 
aspecten. Kortom weer een nieuw en vol trainingsprogramma.


Voor wie? 
Het samen training is bedoeld voor al onze leden van jong tot oud. 
Door het gezamenlijke karakter van het programma maak je ook weer 
nieuwe golfvrienden. Dus ook voor degenen die hun weg in de 
vereniging aan het zoeken zijn, is deelname ideaal.


Duur en omvang 
Het programma bestaat uit een reeks van 5 trainingen van 60 minuten 
met een vaste groep van 8 -10 leden onder begeleiding van een onze 
Pro’s. Na de training kunt u gezamenlijk nog een 9holes lopen. In 
overleg en indien beschikbaar zijn hiervoor 3 starttijden gereserveerd.


Kosten 
Leden: totaal €38- voor de gehele reeks van 5 trainingen* 
Registratieleden: totaal €49- voor de gehele reeks van 5 trainingen* 
*Excl. eventuele green fee, afhankelijk van het lidmaatschap


Inschrijven 
Via de wedstrijdkalender op de website of bij de caddiemaster.

Jazeker! de vereniging biedt je het volgende programma aan


Samen trainen? Doe je (weer) mee? 
Kies dan uit een van onderstaande reeksen

Dinsdag 
11.00-12.00: 	 23/6, 7/7, 21/7, 18/8 en 1/9


Woensdag 
11.00-12.00: 	 24/6, 1/7, 29/7, 12/8 en 26/8


Donderdag 
11.00-12.00: 	 25/6, 9/7, 23/7, 20/8 en 3/9

14.00-15.00: 	 25/6, 9/7, 23/7, 20/8 en 3/9


Vrijdag 
10.00-11.00: 	 26/6, 10/7, 24/7, 21/8 en 4/9

12.00-13.00: 	 26/6, 10/7, 24/7, 7/8 en 21/8

14.00-15.00: 	 26/6, 3/7, 31/7, 14/8 en 28/8

15.00-16.00:	 26/6, 10/7, 24/7, 7/8 en 21/8


Zaterdag 
09.00-10.00: 	 27/6,  4/7, 1/8, 15/8 en 5/9

12.00-13.00: 	 27/6, 11/7, 25/7, 22/8 en 5/9

13.00-14.00: 	 27/6,  4/7, 1/8, 15/8 en 5/9


Zondag 
16.00-17.00: 	 28/6, 12/7, 26/7, 9/8 en 23/8
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