
WINTERTRAINING 

voor beter golf en meer speelplezier! 

Deze winter start golfclub Kralingen met groepstrainingen. Daarbij komen alle onderdelen van het golfspel aan 

bod. Het idee van deze training is in groepsverband uw spelniveau verbeteren en het spelplezier verhogen. 

Daarnaast is dit een goede gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen. Of u nu uw spelniveau  wil 

behouden, op jacht bent naar een lagere handicap of de punten niet zo belangrijk vindt; iedereen vindt het leuk 

om constanter te spelen en te merken dat verschillende slagen beter lukken tijdens een rondje golf! Door 

deelname aan deze groepstrainingen maakt u natuurlijk een betere start in het voorjaar. Uiteindelijk geldt voor 

iedere golfer dat een wat hoger spelniveau tot meer plezier leidt waardoor we vaker spelen etc. 

 

VOOR WIE?  

Deze training is bedoeld voor alle leden van de 

club, jong en oud, lage en hoge handicap, 

werkenden en gepensioneerden, etc. Speelt u 

regelmatig met een groepje op vaste tijdstippen? 

Schijf uzelf dan als groep in. Heeft u het te druk 

om wekelijks met dezelfde mensen te spelen of wilt 

u andere mensen leren kennen? Geef uzelf dan 

individueel of als paar op. Wij proberen u dan in 

te delen in een groep die bij u past. 

 

 

GROEPSTRAININGEN; GEEN GROEPSLES 

Onder groepstraining verstaan wij samen een bepaald onderdeel van 

het spel oefenen. Elke groepstraining wordt uitgezet door Caroline of 

Mariette waarbij diverse hulpmiddelen kunnen worden gebruikt. Een 

groepstraining wordt ook begeleid door Caroline of Mariette. Maar zoals 

het woord al aangeeft is dit geen les. 

 

PROGRAMMA 

Wat:    8 groepstrainingen van een uur 

Goepsgrootte:  Maximaal 6 personen (Corona proof volgens NGF richtlijnen) 

Frequentie:   Tweewekelijks, vaste dag/tijd (feestdagen etc uitgezonderd) 

Wanneer:   Okt/nov 2020 t/m maart 2021; ws 3x in 2020 en 5x in 2021 

Prijs:    Slechts 90,- euro per persoon voor 8 trainingen 

 

INSCHRIJVEN KAN VANAF NU! 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar ledencommissie@gckralingen.nl met de volgende informatie: 

A. Naam en lidmaatschapsnummer 

B. Wanneer je met meerdere personen inschrijft, eveneens de namen en nummers van de andere 

personen die in dezelfde groep willen trainen. Bij een groepsaanmelding graag 1 persoon die iedereen 

aanmeldt. Van deze persoon ook graag het (mobiele) telefoonnummer vermelden. 

C. Aangeven van minimaal twee en liefst drie dagdelen waarop u, en indien van toepassing ook de andere 

groepsleden, ingedeeld kunt worden (aangeven als volgt: bv za- ochtend, ma-middag, do-avond) 

Na inschrijving nemen we zo spoedig mogelijk contact op om een definitieve dag en tijd voor te leggen. Dagen 

en tijdstippen zijn uiteraard afhankelijk van het animo en de beschikbaarheid van de pro’s! Indelen gebeurt op 

volgorde van inschrijving.  

mailto:ledencommissie@gckralingen.nl

