MASTERCLASS CURSUSSEN 2022
Dit seizoen komt er voor elke techniek 1x per maand een masterclass
cursus. Zodoende kun je gericht werken aan het probleemgebied in je
spel en weer genieten van deze mooie sport. Deze cursussen vinden
plaats in de maanden mei tot en met september, waarbij er minimaal
3 deelnemers nodig zijn voor doorgang en maximaal 6 personen om
de aandacht nog goed te kunnen verdelen.
Alle cursussen hebben een soort gelijke indeling waarbij de volgende
structuur gehanteerd wordt:
1) Wat is de ideale basisstand en waarom.
2) Hoe moet de algemene beweging om tot het beste resultaat te
komen en waarom.
3) Trainen en testen met resultaat oefeningen.
Na afronding van de cursus krijg je in een PDF document de
samenvatting van wat er behandeld is. Daarnaast krijg je ook nog een
video voor wat meer visuele uitleg. Kortom je kunt ten alle tijden je
les weer terug bekijken!!
Inschrijvingen voor deze cursus gaan via de mail naar
nicolasnubegolf@gmail.com of per app/telefoon op nummer
+31625052411.

➢ MASTERCLASS PUTTEN
Dit is een cursus waarin er in 2 sessies van 100minuten wordt getraind. Kosten
voor deze cursus bedragen €85,- per persoon.
- MEI masterclass: 2 en 9 mei van 18.00 tot 19.40.
- JUNI masterclass: 11 en 18 juni van 11.00 tot 12.40.
- JULI masterclass: 3 en 10 juli van 12.30 tot 14.10.
- AUGUSTUS masterclass: 6 en 12 augustus van 15.00 tot 16.40.
- SEPTEMBER masterclass: 5 en 12 september van 18.00 tot 19.40.

➢ MASTERCLASS CHIPPEN
Dit is een cursus waarin er in 2 sessies van 100minuten wordt getraind. Kosten
voor deze cursus bedragen €85,- per persoon.
- MEI masterclass: 7 en 21 mei van 12.30 tot 14.10.
- JUNI masterclass: 10 15.00 tot 16.40 en 17 juni van 18.00 – 19.40
- JULI masterclass: 4 en 11 juli van 17.00 tot 18.40.
- AUGUSTUS masterclass: 7 en 14 augustus van 12.00 tot 13.40.
- SEPTEMBER masterclass: 20 en 27 september van 18.00 tot 19.40.

➢ MASTERCLASS PITCHEN
Dit is een cursus waarin er in 2 sessies van 100minuten wordt getraind. Kosten
voor deze cursus bedragen €85,- per persoon.
- MEI masterclass: 16 en 23 mei van 18.00 tot 19.40.
- JUNI masterclass: 19 en 26 juni van 12.00 tot 13.40.
- JULI masterclass: 17 en 23 juli van 12.30 tot 14.10.
- AUGUSTUS masterclass: 16 en 23 augustus van 18.00 tot 19.40.
- SEPTEMBER masterclass: 3 en 10 september van 12.30 tot 14.10.

➢ MASTERCLASS BUNKER
Dit is een cursus waarin er in 2 sessies van 50minuten wordt getraind. Kosten
voor deze cursus bedragen €45,- per persoon.
- MEI masterclass: 20 en 27 mei van 16.00 tot 16.50.
- JUNI masterclass: 21 en 28 juni van 17.00 tot 17.50.
- JULI masterclass: 16 en 23 juli van 09.00 tot 09.50.
- AUGUSTUS masterclass: 20 en 27 augustus van 11.00 tot 11.50.
- SEPTEMBER masterclass: 16 en 23 september van 16.00 tot 16.50.

➢ MASTERCLASS SWING DRIVER
Dit is een cursus waarin er in 2 sessies van 50minuten wordt getraind. Kosten
voor deze cursus bedragen €45,- per persoon.
- MEI masterclass: 6 en 13 mei van 16.00 tot 16.50.
- JUNI masterclass: 7 en 14 juni van 19.00 tot 19.50.
- JULI masterclass: 2 en 9 juli van 11.00 tot 11.50.
- AUGUSTUS masterclass: 5 en 12 augustus van 16.30 tot 17.20.
- SEPTEMBER masterclass: 17 en 24 september van 13.30 tot 14.20.

➢ MASTERCLASS SWING IJZERS
Dit is een cursus waarin er in 2 sessies van 50minuten wordt getraind. Kosten
voor deze cursus bedragen €45,- per persoon.
- MEI masterclass: 21 en 28 mei van 11.00 tot 11.50.
- JUNI masterclass: 18 en 25 juni van 15.00 tot 15.50.
- JULI masterclass: 15 en 22 juli van 16.00 tot 16.50.
- AUGUSTUS masterclass: 19 en 26 augustus van 16.00 tot 16.50.
- SEPTEMBER masterclass: 4 en 11 september van 15.00 tot 15.50.

➢ MASTERCLASS BAAN MANAGEMENT
Deze cursus wordt op aanvraag ingepland, waarbij er rekening wordt
gehouden met speelsterkte. Zo gauw er minimaal 3 personen ingeschreven
zijn worden er data in samenspraak gepland.

Deze cursus heeft 3 sessies, waarbij de kosten 145euro per
persoon bedragen. ( excl. Eventuele greenfee voor de laatste
ronde )
SESSIE 1: duurt 100 minuten waarbij het maken van een gameplan
wordt behandeld aan de hand van je speelsterkte. Een oefenvorm
op de driving range om de baan te simuleren en een aantal holes
op de baan.
SESSIE 2: duurt 100 minuten waarbij het omgaan met moeilijke
situaties centraal staat zoals bijvoorbeeld hellingen en
verschillende grashoogtes. Dit wordt eerst op de driving range
behandeld om vervolgens situaties in de praktijk op te zoeken en
te trainen.
SESSIE 3: We gaan 11 holes spelen en de voorgaande sessies in de
praktijk brengen. Ik pendel tussen de spelers door waar er vragen
zijn of ik nodig ben. Ook controleer ik hoe de baan management in
de praktijk gaat en stuur bij waar nodig.

