
 

 

  

 

 

 

Golfclub Capelle Wintertrainingen 2019  

Hans von Burg wenst iedereen een gezond en swingend 2019!  

Uw HCP spelen of verbeteren in 2019? 

Een winter trainingsprogramma vormt de basis voor succes. Von Burg Golf geeft in de aanloop voor het 

nieuwe seizoen u de kans om de basis te leggen. Dit lessen programma zorgt er voor dat uw putten,  

pitchen en uw golfswing verbeterd.  Iedere training beginnen we met een goede warming-up en de heater 

staat aan! Bij iedere les is er voldoende ruimte voor u persoonlijke wensen.  

“ Beter golf geeft meer plezier!” 

Trainingen zijn open voor  alle niveaus. De groepen zijn met maximaal 6 personen. We maken indien nodig 
gebruik van video analyse, en radar balvlucht analyse. 
 

Masterclass/ thema clinics van zijn op de volgende data: 

Donderdag  03-jan 12.00 tot 13.00/ Swing training ijzers- verbeter uw techniek en bal vlucht. 
Vrijdag         04-jan 12.00 tot 13.00/  Swing training ijzers– verbeter uw techniek en balvlucht.  
Donderdag  10-jan 12.00 tot 13.00/  Swing training houten- verbeter uw techniek en balvlucht. 
Vrijdag         11-jan 12.00 tot 13.00/  Swing training houten- verbeter uw techniek en balvlucht. 
Donderdag  17-jan 12.00 tot 13.00/  Pitchen- afstanden van 30 tot 80 meter.  
Vrijdag         18-jan 12.00 tot 13.00/  Pitchen- afstanden van 30 tot 80 meter.  
Donderdag  24-jan 12.00 tot 13.00/  Putten-  put oefeningen met stroke analyse. 
Vrijdag         25-jan 12.00 tot 13.00/  Putten-  put oefeningen met stroke analyse. 
Donderdag  31-jan 12.00 tot 13.00/  Swing training ijzers– verbeter uw techniek en balvlucht. 
Vrijdag         01-feb 12.00 tot 13.00/  Swing training ijzers– verbeter uw techniek en balvlucht. 
Donderdag  07-feb 12.00 tot 13.00/  Swing training houten- verbeter uw techniek en balvlucht. 
Vrijdag         08-feb 12.00 tot 13.00/  Swing training houten- verbeter uw techniek en balvlucht. 
Donderdag  14-feb 12.00 tot 13.00/  Pitchen- afstanden van 30 tot 80 meter. 
Vrijdag         15-feb 12.00 tot 13.00/ Pitchen- afstanden van 30 tot 80 meter.  
      
Kosten zijn: € 15,- per training. 
Wilt u deelnemen aan 6 trainingen dan zijn de kosten: € 80,- 
 
Inschrijven graag via: http://vonburggolf.igolfinstructor.com/  in het oranje zie je de groepslessen staan. 
Graag  eerst registreren in de bovenstaande lesagenda alvorens u zich kan aanmelden voor een training of 
masterclass. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hans von Burg 
www.vonburggolf.nl 
   
  

http://www.vonburggolf.nl/

