
                      

 

  

 

     
 

Masterclass Course Management  

Voorkom ‘een beetje dom’ (en volg onze Masterclass Course 

Management) 

  

Hoe slim ben jij in de baan? Hoe voorkom je dat je verkeerde beslissingen 

neemt op het verkeerde moment? Hoog tijd voor onze Masterclass 

Course Management. Speciaal voor GolfVrouw, door Mette Hageman. 

Inschrijven kan via de volgende link: PayPro :: Snel En Veilig Betalen  

https://paypro.nl/product/GolfVrouw_Masterclass_Course_Management__Haarlemmermeersche_Golfclub_-_4_juni_2021/81123


                      

 

 

Een goede score of gewonnen wedstrijd krijg je niet alleen door louter goede ballen 

te slaan. Het is een optelsom van goed spel, een beetje geluk, maar vooral slim 

spelen. Tactiek dus. Dat betekent: weten op wat voor soort baan je speelt, hoe de 

individuele holes eruit zien, waar je kansen liggen en waar de gevaren, waar je je 

drives wil plaatsen, aan welke kant je de green kunt missen, en ga zo maar door. 

Combineer dit met een gezonde portie zelfkennis en mentale focus, en het kan je 

zomaar een paar slagen per ronde schelen. 

 

Exclusief voor GolfVrouw geeft Mette Hageman een Masterclass Course 

Management. Een hele dag aandacht voor en verdieping in alles wat met strategie 

op de golfbaan te maken heeft, zoals het belang en ontwikkelen van een goede 

routine, mentale kracht (met behulp van neuro-linguïstisch programmeren), het 

verstandig leren omgaan met wisselende (weers)omstandigheden en daar je 

strategie op aanpassen, het goed leren gebruik maken van een baanboekje en het 

maken van een game plan dat recht doet aan jouw sterke punten. 

 Deze unieke GolfVrouw Masterclass Course Management van Mette Hageman 

wordt twee keer georganiseerd: op vrijdag 4 juni 2021 en op vrijdag 6 augustus 

2021, van 9:00 uur tot 16.30 uur. De ochtend staat in het teken van theorie (met veel 

mogelijkheid om vragen te stellen) en (mentale) technieken trainen op de 

drivingrange. In de middag pas je het geleerde toe in de baan: na de lunch speel je 9 

holes met een course management opdracht. 

Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee 

9.30 uur tot 11.30 uur plenair gedeelte! 

11.30 uur tot 12.15 uur Break – Lunch 

12.15 uur Training Driving Range – Routine en Oplijnen 

13.30 uur tot 14.00 uur starttijden voor 9 holes Championship Course  

16.30 uur evaluatie en afsluiting 
 
 


