
ZOMER 2021 - Nieuwsbrief MHGA @ Golf
& Businessclub de Scherpenbergh

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 zomer weer
Interessante & leuke aanbiedingen en
masterclasses.

AANBIEDING: Voorjaars- Zomer 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.

www.mettehageman.nl

http://www.mettehageman.nl/
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GolfVrouw – Course Management Masterclass
4 juni op de Haarlemmermeersche GC

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

Opgeven kan via de volgende link:
Voorkom ‘een beetje dom’ (en volg onze Masterclass Course Management) –
GolfVrouw
Wees er snel bij er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

https://golfvrouw.nl/events/voorkom-een-beetje-dom-en-volg-onze-masterclass-course-management/
https://golfvrouw.nl/events/voorkom-een-beetje-dom-en-volg-onze-masterclass-course-management/
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Introductiedag Iron Shirt of Golf – 6 juni @ Golf & Businessclub de 
Scherpenbergh

INTRODUCTIEDAG - Getraind Zelfvertrouwen
Leren golfen kan soms voelen alsof je, zonder voorbeeld, een legpuzzel aan 
het maken bent.
Je probeert eens dit, dan weer dat – om er uiteindelijk achter te komen dat er 
puzzelstukjes aan de golfpuzzel ontbreken.
Het logische gevolg van deze ontbrekende puzzelstukjes:

➢ dat het de ene keer goed gaat en de andere keer niet, zonder dat je snapt 
waarom of hoe je dat kunt beïnvloeden

➢ dat je maar langzaam vooruit gaat, hoeveel tijd je ook aan golf besteedt

➢ dat je vroeg of laat blijft steken op een bepaald niveau, wat je ook probeert

Tijdens de Iron Shirt Introductiedag van zondag 6 juni reiken we je vijf 
belangrijke stukken van de golfpuzzel aan die in de traditionele golfles
doorgaans ontbreken. Het zijn vijf missing links tussen jou en relaxter, leuker, 
succesvoller golf. Welk(e) puzzelstukje(s) mis jij?

Zondag 6 juni - Van 10.00 uur tot 17.00 uur
Golfclub Scherpenbergh - Maximaal 16 deelnemers
50% mentaal, 50% technisch - o.l.v. Mette Hageman & Reinoud Eleveld
Voor wie? Voor iedereen die Getraind Zelfvertrouwen wil ervaren.

Investering: Deelname aan de Introductiedag kost 97 euro. Wat je daarvoor 
krijgt:
➢ 6 uur workshop o.l.v. Reinoud Eleveld & Mette Hageman
➢ ontvangst met thee/koffie en iets lekkers
➢ een geheel verzorgde lunch
➢ onbeperkt ballen op de driving range

Inschrijven via de volgende link:
Introductiedag 6 juni 2021 | Iron Shirt of Golf

https://ironshirt.golf/product/introductiedag-6-juni-2021/
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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. De 
ontwikkelingen zijn positief dus reserveer de 31ste juli voor een geweldig
evenement.

Iron Shirt of Golf 5-daagse Trainingsreizen Juli & Augustus 
2021
Ga van 20 t/m 24 juli 2021 mee naar Rheine Messum, Duitsland en 
geniet van 5 intense dagen met een goede groep golfers!
In deze training werk je aan alle Basic fundamentals van Iron Shirt of 
Golf. Onder leiding van Iron Shirt grondlegger Reinoud Eleveld en Iron 
Shirt PGA professional Mette Hageman leer je stabieler spelen dankzij 
een goede, herhaalbare swing en ontspannen golfen onder álle 
omstandigheden.
Thema van de training is: ‘Getraind Zelfvertrouwen’.
Een cadeautje voor jezelf en het ideale intermezzo op het na-seizoen!

Inschrijven voor de Juli 5-daagse trainngsreis: Aanmelden training 20 t/m 
24 juli 2021 (HCP 12>) | Iron Shirt of Golf

Ga van 23 t/m 27 augustus 2021 mee naar St. Wendel, Duitsland en 
geniet van 5 intense dagen met een goede groep golfers!
In deze training werk je aan alle Basic fundamentals van Iron Shirt of 
Golf. Onder leiding van Iron Shirt grondlegger Reinoud Eleveld en Iron 
Shirt PGA professional Mette Hageman leer je stabieler spelen dankzij 
een goede, herhaalbare swing en ontspannen golfen onder álle 
omstandigheden.
Thema van de training is: ‘5 emotionele valkuilen’.
Een cadeautje voor jezelf en het ideale intermezzo op het na-seizoen!

Inschrijven voor de Augustus 5-daagse trainingsreis: Aanmelden training 
23 t/m 27 augustus 2021 (HCP 12>) | Iron Shirt of Golf

https://ironshirt.golf/aanmelden-training-20-t-m-24-juli-2021-hcp-12/
https://ironshirt.golf/aanmelden-training-23-t-m-27-augustus-2021-hcp-12/
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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

Bedrijfsuitjes, Clinics, Speeltrainingen, Mini-Pro-Am…

Voor informatie met betrekking tot bedrijfsuitjes, clinics, speeltrainingen of 
mini-pro-am kunt u gerust contact met me opnemen via email: 
mette@mettehageman.nl of via mobiel 0651574442.

Tot gauw op Golf & Businessclub de Scherpenbergh,
groet Mette

mailto:mette@mettehageman.nl
mailto:mette@mettehageman.nl

