
 
 

Nieuwe Golf Pro 

 
Michelle Wouters komt het Pro 
team versterken 

Hans von Burg heeft de golfschool van Golfclub 
Capelle fantastisch neergezet in de afgelopen 
jaren. Niet alleen lessen de leden van Capelle 
graag bij Hans maar vanuit het hele land komen 
lesklanten naar onze baan om beter te leren 
golfen.  

 

Het is daarom niet verassend dat de agenda van Hans vaak volgepland staat en hij soms tijd tekort 
komt om alle lessen, clinics en groepslessen te doen die hij zou willen doen. Daarom heeft Hans 
besloten op zoek te gaan naar versterking van zijn golfschool. 

Het doet ons plezier om te laten weten dat Michelle Wouters die rol gaat vervullen en inmiddels 
begonnen is. Zij is een pro die die zowel technisch als qua persoonlijkheid goed past bij de 
doelstellingen en uitstraling van de golfschool van Golfclub Capelle en we hopen dat zij voor 
langere tijd aan onze club verbonden zal blijven.  

Haar passie voor golf is ontstaan in 2000, toen zij door haar ouders voor het eerst werd 
meegenomen naar golfbaan Cromstrijen. Na vele jaren als amateur nationale wedstrijden te 
hebben gespeeld, heeft zij de PGA Holland opleiding tot teaching professional gevolgd.  

Dat heeft zij gecombineerd met het spelen van professionele wedstrijden waarbij zij het heeft 
gebracht tot de kwalificatie wedstrijden voor de Europese Tour. In die periode merkte zij dat het 
coachen van spelers, beginner of gevorderd, haar veel meer voldoening geeft dan het spelen zelf. 
Haar kennis van en passie voor de golfsport wil zij heel graag verder gaan delen. 
 
Michelle begint als pro op woensdagavond en vrijdag en zondag de gehele dag. Lessen boeken kan 
via de online agenda maar zij is ook telefonisch bereikbaar. Klik hier voor meer informatie. 

Het bestuur van Golfclub Capelle feliciteert Hans von Burg met het succes van zijn golfschool en de 
uitbreiding die als gevolg daarvan mogelijk is geworden en wenst Michelle Wouters alle succes toe 
bij de invulling van haar rol als Pro. 

 
 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Nieuwsflits?  Reageer op secretariaat@golfclubcapelle.nl 

https://michellewouters.igolfinstructor.com/#/calendar//
https://www.golfclubcapelle.nl/golfschool/de-pro-s/
mailto:secretariaat@golfclubcapelle.nl

