Spiegelven Golf Academy 2020

Op weg naar het GVB..
Analoog met het starterspakket organiseert Spiegelven in samenwerking met
golfprofessional Toon Smeets een lessenreeks “op weg naar het GVB” .

Deelname voor dit uitgebreide pakket : 175 euro pp + 6% btw + 20 euro voor
Golf Vlaanderen (inclusief verzekering) > opgelet, voor de personen die al ooit
eerder ergens van een starterspakket genoten of ergens lid zijn geweest,
bedraagt deze bijdrage 52 euro. Buiten de lessen kan gedurende de periode
van 15 maart tot 20 juni vrijblijvend gebruik gemaakt worden van de
oefeninstallaties en vanaf 3 mei tot 20 juni van de bovenbaan.

De groepjes zullen bestaan uit minimum 5 en maximum 8 leerlingen. Zie
programma in bijlage.. Indien voor een volledig groepje bepaalde datums niet
passen, wordt bekeken of deze naar een ander tijdstip kunnen worden
verschoven.

Golfmateriaal gedurende deze periode wordt voorzien.

Iedereen krijgt gratis een regel- en start-to-golfboekje

Op het einde van de lessenreeks wordt een aantrekkelijk voorstel gedaan
voor lidmaatschap op de par 3 bovenbaan of de championshipcourse. Leden
die zich hiervoor engageren, kunnen deelnemen aan het GVB-examen theorie
en praktijk. Er wordt een gezamenlijk examenmoment georganiseerd op
zaterdag 20 juni. Voor wie deze datum niet lukt, wordt een andere datum
afgesproken. Indien u deelneemt aan het examen, wordt u geacht dit te doen
met gepast golfmateriaal : dus met golfschoenen, eigen golfclubs, pitchvork
in de hand,…De examenkost (theorie en praktijk) bedraagt 20 euro pp.

Spiegelven Golfacademy
Zo 15/3: Start golfacademy > clinic + kennismaking : Iedereen samen van 09u30 tot 11u00

Zo 29/3 : Opbouw Beginhouding + opbouw golfswing tot halve swing > eerste groep 10u00-11u00,
aansluitend volgende groepen

Zo 19/4: Opbouw golfswing + Beginhouding chippen > eerste groep 10u00-11u00

Zo 3/5 : Opbouw golfswing + duidelijke uitleg wanneer welke slag toegepast kan worden en welke
clubkeuze optimaal is.
•

Aansluitend aan de les, 1ste maal spelen op de kleine baan olv leden sportcommissie (1 uur)

Za 9/5: Instructie theorie + spelen op de kleine baan met invullen scorekaart ( uitleg scorekaart) olv
sportcommissie. Theorie 11u30 > 13u00, afslag wedstrijd kleine baan iedereen om 14u00

Zo 17/5: Korte opwarming en swing check up + Approach slagen in de praktijk op de kleine baan +
bunker initiatie. Eerste groep 10u00-11u00

Ma 1/6 : laatste les + voorbereiding naar examen toe, bespreking wat de vereisten zijn voor een
goed examen. Eerste groep 10u00-11u00

Vrij 12/6: Introductie op de grote baan onder leiding van de sportcommissie : start 18u00 (tot ong.
20u30)

Op zaterdag 20 juni wordt er een gezamenlijk examen georganiseerd (theorie
+ praktijk) > voor deelname hieraan zal u zich wel moeten engageren voor
een lidmaatschap op de kleine of grote baan.

Spiegelven Golf Academy 2020

Gelieve dit formulier voor 1 maart terug te bezorgen op het
secretariaat (of per mail via info@spiegelven.be)

Naam
Voornaam
Adres

Geboortedatum
Tel
GSM
E-mail
Beroep

Voorkeur uur :
Ik heb zelf een groep (minimum 5 personen)

0

Ik heb geen groep en sluit me graag aan

0

GDPR : in het kader van het verwerken van persoonsgegevens, delen wij u mede dat het emailadres alleen gebruikt wordt om communicatie te voeren vanuit de club / golffederatie. Het
gebruik door de club / federatie strekt zich enkel tot golf gerelateerde items.

