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Hey fanatieke golfers!! 

We zitten inmiddels in de staart van het golfseizoen wat betekent dat het najaar steeds sneller nadert. Bijna tijd voor een nieuwe 
winterserie dus!!! Na een aantal succesvolle edities van de winterseries gaan we er ook dit jaar weer tegenaan.

Het programma is weer wat gewijzigd om het concept verfrissend te houden en jullie daarmee klaar te stomen voor het volgende 
jaar.  Het totale programma bestaat uit:

- 18 lesuren over de maanden oktober 2022 tot en met april 2023

- Dit jaar zijn er 4 wedstrijden die exclusief voor de cursus deelnemers zijn. Ook dit jaar weer volledig verzorgd met prijzen!!      
( voorheen 3 wedstrijden !!!)

- Zoals altijd is er een welkomstgeschenk.

- Tussen de lessen door zijn er trainingsmomenten waarbij er een trainingsschema zal worden opgestuurd. Ik zal persoonlijk 
bij 8  aanwezig zijn en meedoen. NIEUW!!!

- Deelnemers aan de winterseries krijgen alle documenten en instructievideo’s doorgestuurd die voor de masterclasses zijn 
gemaakt dit jaar.     NIEUW!!             



PROGRAMMA

Module Swing

Les 1: grip, stand en 

spanningscontrole.

Les 2: Ritmisch en 

gebalanceerd draaien

Les 3: Gebruik je hefbomen en 

controleer je clubstand

Les 4: Goed van de tee is het 

halve werk.

Les 5: Werken aan routine en 

goed richten.

Les 6: Herhaling en 

baansimulatie.

Module Kort Spel

Les 7: Target practice met de 
korte ijzers.

Les 8: Inname van de juiste 
stand en ritme voor chippen en 
pitchen.

Les 9: Situatie en techniek. 
Wanneer speel je een chip & 
run.

Les 10: Situatie en techniek. 
Wanneer speel je een hoge 
pitch?

Les 11: Altijd uit de bunker!!

Les 12: Drive is 4 show, putting is 
4 dough!!

*Module Course 

Management

Les 13: Routine, ritme en 

mentale trucjes.

Les 14: Aanvallen of 

verdedigen? Hoe kom je uit de 

problemen.

Les 15: Vormen van een plan 

en deze gedurende je spel 

aanpassen waar nodig.

* De lessen in deze module zijn 

100minuten per les.



TOTALE WINTERSERIE PAKKET IS 
VOOR € 315,- pp AFNEEMBAAR.

 Er zijn 9 groepen open voor 
inschrijving waarbij er minimaal 3 
en maximaal 6 personen in een 
groep zitten. ( Zie het schema PDF 
voor de data en tijden )

 Er is ook beperkt ruimte om een 
eigen groep te formeren. Wees 
snel zodat ik jou tijd kan 
garanderen. Aanvragen voor een 
eigen groep vanaf 4 personen.

 Daar waar nodig zal er ruimte zijn 
voor video analyse met v1 sports
of de flightscope mevo+. 



ALGEMENE VOORWAARDEN
- Deze specifieke trainingen worden door mij gegeven. Bij een surplus aan aanmeldingen zal 

ik extra groepen vormen.

- Gemiste trainingen door deelnemers kunnen niet worden ingehaald.

- Uitgevallen trainingen door extreme weersomstandigheden worden opnieuw gepland. 

- Ik behoud me het recht voor te bepalen wanneer de training door het weer uitvalt.

- Niet leden betalen introductie tarief greenfee voor 11 holes bij de wedstrijd.

 Voor meer informatie en boekingen kun je bij mij terecht via: +31625052411 / 
nicolasnubegolf@gmail.com

Hopelijk tot snel en werken we samen naar een verbluffend 2023!!
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