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Golf is een mooie buitensport, ruimtelijke en in de 
natuur. Nog mooier als je dat kan beoefenen in een 
omgeving als de Veluwe op een rustige locatie als bij 
de Mette Hageman Golf Academy op Golf & 
Businessclub de Scherpenbergh. 

Naast de bestaande pakketten zoals “Golf zoals’t
heurt!”, “Train like a Pro”, Putten of Short Game, 
Strippenkaart zijn er deze voorjaar / zomer weer 
leuke masterclasses en aanbiedingen.

AANBIEDING: Voorjaars- Zomer opfris cursus: 

Les 1: Basis Techniek Putten + Intuïtief Putten (Putt Match), Warming-Up & Basis 
Techniek Swing (GASP), 
Les 2: Warming-Up, Basis Techniek Pitchen & Verdieping Full Swing. 
Les 3: Basis Techniek Chippen (ijzer 9), Verdieping Perceptie (ijzer 7 & Gap/Sandwedge), 
verschillende drills, Up & Down parcours (inclusief putten)
Les 4: Warming-Up, Verdieping Full Swing Hybrid, FW hout & Driver, Basis Techniek 
Bunker.
Les 5: Warming-Up, Full Swing + Challenge balvluchten Lage ballen, Hoge ballen, 
Draw/hook, Fade/slice + Uitleg hellingen (de helling mat)
Les 6: Warming-Up, Full Swing GASP + Routine. 

Iedere training duurt 1.5 uur. Inschrijven kan op de volgende manier:: inschrijven met 
een eigen groep van 3 of 4 personen op een door u te bepalen dag en tijdstip en een
mail naar mette@mettehageman.nl

De kosten bedragen: 
Bij een groep van 3 personen €289,- p.p.
Bij een groep van 4 personen €239,- p.p.
Bij een groep van 5 personen €195,- p.p.
Bij een groep van 6 personen €180,- p.p.

http://www.mettehageman.nl/


Masterclasses

4 april 2021: Masterclass Putten 12:30-15:00 uur
25 april 2021: Masterclass Chippen 12:30-15:00 uur
30 mei 2021: Masterclass Pitchen Bunker 12:30-15:00 uur

Inschrijven kan door een mail te sturen naar mette@mettehageman.nl
De kosten voor deelname € 55,- inclusief koffie/thee ontvangst

GolfVrouw

Mette werkt sinds een jaar samen met GolfVrouw, dat moet natuurlijk gevierd worden.

WIN: Gratis golfles (met je vriendin) bij GolfVrouw.nl?
We hebben een superleuke winactie voor onze vrouwelijke golfers! Maak kans op een 
GRATIS GOLFLES tijdens de GolfVrouw VIP-dag op GolfbaanDe Scherpenbergh door de 
oprichtster van GolfVrouw.nl, PGA Golfprofessional Marloes Olling en PGA 
Golfprofessional Mette Hageman. En het leuke is, je mag een vriendin meenemen! Het 
enige dat je daarvoor hoeft te doen is je in te schrijven voor de GolfVrouw.nl nieuwsbrief. 
Je blijft daarmee op de hoogte van alle evenementen en acties die gericht zijn op de 
golfster .

Dus schrijf je in en maak kans op deze leerzame ervaring!
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Pro Reis met Pin High naar Deauville, Frankrijk 17-23 mei 2021

De competitie is afgelast, meestal is dat de ideale voorbereiding van het golfseizoen, 
maar treur niet, we hebben een corona proof trainingsweek gepland in mei. Met de 
eigen auto naar de kust in Frankrijk op Barierre de Deauville. We verblijven op de 
golfbaan in een prachtig hotel. Wil je mee? Stuur me alsjeblieft een email 
(mette@mettehageman.nl) voor verdere informatie en het inschrijfformulier. Vol is 
vol. Minimaal 8 deelnemers – maximaal 11 deelnemers. 
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Custom Made Programma’s

Als KSS5 Multi Disciplinaire Coach en PGA Professional ligt mijn kracht bij de 
invulling van een hulpvraag of dat nu plezier, techniek, spelen, fysieke- of 
mentale uitdagingen zijn. Neem gerust contact met me op voor een intake en 
een uitgewerkt programma om stappen te kunnen maken in de hulpvraag. Ik 
ben te bereiken via mobiel: 0651574442 of via email:  
mette@mettehageman.nl  

GOLFSTART

De Mette Hageman Golf Academy @ Golf & Businessclub de Scherpenbergh
doet actief mee aan GOLFSTART. 
GOLFSTART is een lespakket dat bestaat uit zes golflessen. In deze zes lessen 
maak je kennis met de golfsport en haal je je NGF-golfbaanpermissie, waarmee 
je de golfbaan op kunt om je handicap (oud-GVB) te halen.

Zeg het voort – zeg het voort. Om aan te melden volg de link:
https://golfstart.golf.nl

Mette Hageman Invitational 2021 – 31 juli @ Golf & Businessclub de 
Scherpenbergh

Sinds jaar en dag is de Mette Hageman Invitational een begrip. Een 
gezelligheidswedstrijd waar het sportieve met het aangename wordt gedeeld. 
De Indische maaltijd na afloop van de wedstrijd en natuurlijk de ouderwetse 
gezelligheid die daarbij hoort, daar verlangen we allemaal naar. De datum is 
geprikt voor dit jaar. Als de RIVM maatregelen het toelaten zullen we op 31 juli 
de Mette Hageman Invitational 2021 verspelen.

Stay Tuned – Reserveer alvast deze dag in je agenda!

Tot gauw op Golf & Businessclub de Scherpenbergh, groet Mette

https://golfstart.golf.nl/

