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(Beter) leren golfen in een leuke groep, onder bege-
leiding van een leuke damespro? Doe dan mee met 
GolfVrouw Groepstrainingen: een reeks van twaalf 
trainingen waarin alle spelonderdelen aan bod ko-
men gedurende de hele winter! Zes trainingen voor 
kerst, en zes trainingen na kerst. 

Hoogste tijd om komende winter je golfspel écht te 
verbeteren, zo sta je in maart 2022 zeker een slag voor! 
Deze winter start GolfVrouw met GolfVrouw Groeps-
trainingen: een reeks van twaalf trainingen op woens-
dag en vrijdag, op zes locaties door het hele land. In 
deze reeks worden al je spelonderdelen onder han-
den genomen; van je drives, hybrides, ijzers, pitches tot 
en met bunkerslagen en putten.

In het kort
Voor wie?
Alle vriendinnen verzamelen! Iedereen is welkom. 
Jong, middelbaar, oud, beginner, gevorderd – het 
maakt niet uit. De woensdagochtend is speciaal voor 
de beginnende golfsters, dus heb je nog niet zoveel 
ervaring, of weleens gegolft maar lang geleden, wil 
je opfrissen of weer even opnieuw beginnen, dit is je 
kans!

Wanneer? Woensdagen (zes voor de kerst, zes na de 
kerst)
Woensdag 20 oktober, 27 oktober, 10 november, 
24 november, 8 december, 15 december 2021
Woensdag 19 januari, 26 januari, 9 februari, 16 februari, 
2 maart, 9 maart 2022

Wanneer? Vrijdagen (zes voor de kerst, zes na de kerst)
Vrijdag 22 oktober, 29 oktober, 12 november, 
26 november, 10 december, 17 december 2021
Vrijdag 21 januari, 28 januari, 11 februari, 18 februari, 
4 maart, 11 maart 2022

Hoe laat?
9:30 uur – 11.00 uur Beginners!
11:00 – 12:30 uur Gevorderden!

Aantal deelnemers?
Minimaal 6 deelnemers - Maximaal 8 deelnemers

Wat kost het?
Dit super lespakket kost slechts € 399,-
Als je GolfVrouw VIP-Member bent, slechts € 375,-

GolfVrouw VIP-member worden? Voor maar € 50,- per jaar! Klik hier!

GolfVrouw 
Groepstrainingen 
powered by GolfVrouw PGA Netwerk op de 
Scherpenbergh o.l.v. Mette Hageman

https://golfvrouw.nl/word-vip-member-golfvrouwevenementen/


Golfreis Portugal 
29 November – 
6 december 2021
Zin om nog net voor het jaar einde een 
heerlijke golfweek te beleven waarin links-
golf alle aandacht krijgt? Dan is dit je kans. 
Van 29 november tot en met 6 december – 
6 dagen golf o.l.v. Mette Hageman. 

Golfreizen

Vooruitzichten Golfreizen – 
2022
Voor het voorjaar van 2022 staan er verschillende 
golfreizen gepland.

In februari:  Introductie Golfreis Iron Shirt 
of Golf voor lage handicappers

Datum: 21 – 28 Februari 2022.
Een trainingsreis met Iron Shirt of Golf onder bege-
leiding van Reinoud Eleveld en Mette Hageman.

Houd de website van ISoG in de gaten voor verde-
re informatie en inschrijving via 
www.ironshirt.golf/trainingsreizen

In maart: Een intensieve training 
onder begeleiding van Mette: 

14- 21 maart 2022: Deze trip wordt verzorgd 
door Golftime your travel caddy:

Barcelo Costa Ballena Golf & Spa ****
• 5 greenfees op Costa Ballena GC incl. 
trolley
• 1 greenfee op Sherry Golf
• 5 x masterclasses o.l.v. Mette Hageman 
incl. ongelimiteerd aantal range balls en 
gebruik van de par 3-baan
 
Voor verdere informatie neem contact op 
met Mette Hageman.

Meer details en het inschrijfformulier vind je 
achterin dit magazine.

De komende maanden zullen we weer diverse 
golfreizen organiseren. Een mooie gelegenheid 

om je golftechnieken te verbeteren.

Van 29 november tot en met 6 december 2021 kan je 
mee met een prachtige intensieve golfreis. De reis gaat 
naar de kust van Portugal aan de Atlantische Oceaan. 
De golfbanen die gespeeld gaan worden zijn: Royal 
Obidos, Praia D’EL Rey en West Cliffs.

Zoals altijd bij mijn reizen is het “Samen Uit – Samen Thuis”-
dat betekent dat alle transfers van luchthaven naar ho-
tel (vice versa) en van hotel naar de golfbanen (vice 
versa) georganiseerd zijn als groep.

We verblijven op Royal Obidos, al daar is ons ontbijt (6x) 
en avondeten inclusief wijn (5x) verzorgd.

Wat maakt deze trip nou zo anders dan de vorige golf-
reizen? De locatie en de banen! De banen zullen je prik-
kelen om het Links Golf beter onder de knie te krijgen. 
De Masterclasses zullen dezelfde thema’s hebben als de 
voorgaande jaren maar nu toegespitst op Links Golf.

30 november, 1, 2 en 3 december zullen we om 09:00 
uur beginnen met een masterclass, we starten met 18 
holes spelen om 11 uur, deze dagen spelen we op Royal 
Obidos.

Op 4 december zullen we een gezamenlijke 
warming-up doen om 09:00 uur, we starten met 
18 holes spelen om 10:00 uur, deze dag spelen 
we op Praia Dél Rey.

Op 5 december zullen we om 09:00 uur begin-
nen met een masterclass, we starten om 11 uur 
voor onze laatste 18 holes ronde (wedstrijd – 
dag), deze dag spelen we op West Cliffs.

Op 6 december vertrekken we weer gezamen-
lijk terug naar Nederland.

Ik hoop dat jullie interesse is gewekt en kan ik de 
inschrijvingen tegemoet zien. De uiterlijke da-
tum voor inschrijving is 29 oktober 202. Dit van-
wege de reserveringen (hotel & tee-times).

Achterin dit magazine vind je het inschrijfformu-
lier.

Groetjes Mette
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Terugblik MHI 
2021
Mette Hageman Invitational – 31 juli 2021

Wat was het weer een gezellige, sportieve en 
smakelijke dag. Dit is alleen maar mogelijk met 
de groep deelnemers en de geweldige sponso-
ren, naast natuurlijk de gebruikelijke kokkies en 
kumpulan.

Iron Shirt of Golf, Parrow, Vocking Worst en Golf 
Businessclub de Scherpenbergh heel veel dank 
voor jullie ondersteuning voor deze editie. 
Gewoon Geweldig!
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Rechtsboven alle prijs winnaars, maar 
met zo’n geweldige dag zijn alle deel-

nemers een winnaar!



Competitie Trainingen & meer-
daagse trainingen inclusief over-
nachting in chalets
Ook deze winter is het weer mogelijk om je voor te be-
reiden op het nieuwe competitieseizoen, custom made 
programma specifiek voor jouw team onderwerpen als ef-
ficiënt trainen, teamontwikkeling,  kort spel, spelen, cour-
se management en competitie zullen van toegevoegde 
waarde zijn. Neem gerust contact op voor het juiste pak-
ket voor jouw team.

Wil je er zelfs een tweedaagse training van maken, dat 
kan, inclusief overnachtingen (2 nachten) naast de golf-
baan in prachtige chalets.

Voor een team van 6 personen zijn de totaal kosten €1410,- 
exclusief ontbijt – lunch en avondeten, inclusief greenfee 
en driving range ballen. Toeslag voor meer personen. Mo-
gelijkheid tot het bestellen van Indisch eten (Selamat Ma-
kan) tegen een meerprijs.

Volg de lessen van 
Mette Hageman.

Met onderstaande 
QR code kun je een 
afspraak inplannen 
in de pro agenda 
van Mette. 
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Winter Pakketten van 
1 oktober 2021 tot en met 
15 april 2022

Winter strippenkaart 1 persoon – 
5 lessen voor de prijs van 4 (60 min) 
investering €320,- totaal

Winter thema lessen 1 persoon – 
6 lessen van 90 minuten, investering 
€540,- totaal

Winter thema lessen 4-6 personen – 
6 lessen van 90 minuten, investering 
€720,- totaal 

De pakketten worden altijd custom 
made aangeboden.

Mette Hageman 
Golfclub De Scherpenbergh - Gelderland

Sport zit in mijn bloed. Als dochter van een oud-hockeyinternati-
onal stond ik al vroeg op het hockeyveld, maar golf deed ik het 
liefste.
 
Jarenlang maakte ik deel uit van de toenmalige generatie topa-
mateurs. Van 1980 tot en met 1991 vertegenwoordigde ik Neder-
land in interlands, EK’s en WK’s, zowel individueel als in teamver-
band. 

Een jaar later werd ik professional op de Ladies European Tour, 
waar ik tot 2005 heb gespeeld. Sinds dat jaar ben ik PGA gekwa-
lificeerd teaching professional en multi disciplinaire sportcoach. 
Door de jaren heen coachte ik golfers van alle niveaus – van be-
ginnend tot topamateur en beginnend tourspeler. 

Tegenwoordig ben ik actief op Golf & Businessclub de Scherpen-
bergh met de Mette Hageman Golf Academy. Ook ben ik NGF 
Nationaal Coach Dames Senioren en beoordelaar/examinator bij 
PGA Holland opleiding voor professionals.

Als golfcoach heb ik een holistische opvatting – een geslaagd 
shot is meer dan alleen het goed raken van de bal. Iedere indivi-
duele golfer heeft ongekende mogelijkheden om zich te ontwik-
kelen, fysiek en mentaal, zowel binnen als buiten de golfbaan. Ik 
help de sporter graag het maximale eruit te halen.’

Maak kennis met Mette
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Inschrijfformulier Golfreis Spanje georganiseerd door Mette 
Hageman

Barcelo Costa Ballena Golf & Spa ****

maandag 14 t/m maandag 21 maart 2022

Naam hoofdboeker: _____________________________________________________M/V
(zoals geheel vermeld in paspoort)
Geboorte datum: _______________________________________________________________
Telefoonnummer: _______________________________________________________________
E-mailadres: _______________________________________________________________

Medereiziger: _____________________________________________________M/V
(zoals geheel vermeld in paspoort)
Geboorte datum: _______________________________________________________________

1-persoonskamer: Ja/Nee
(toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 175,- per persoon per verblijf)

Annuleringsverzekering: Ja/Nee Reisverzekering: Ja/Nee

Handtekening: _______________________________________________________________
Opmerkingen: _______________________________________________________________

Inclusief:
• 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer bij bezetting met 2 personen
• Verzorging o.b.v. semi all-inclusive (ontbijt, diner en selectie drankjes tussen 17:00 – 23:00 uur)
• 5 greenfees Costa Ballene GC incl. trolley
• 1 greenfee Sherry Golf
• 5 dagen gebruik van de oefen faciliteiten incl. onbeperkt driving range ballen
• 5 x gebruik van de par 3-baan
• 5 x golfles en baanbegeleiding van Mette Hageman
• transfer Sevilla Airport – hotel v.v.
• transfer hotel – Sherry Golf v.v.

Totaalprijs € 1.384,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer
Totaalprijs is exclusief SGR-bijdrage van € 5,- per persoon, administratiekosten en bijdrage Calamiteitenfonds

De reissom is exclusief onderstaande vlucht. Wij hebben gerekend met een tarief van €300,- per 
ticket. Op het moment van reserveren is de definitieve prijs van de vlucht bekend. Eventuele meer-
of minderkosten worden verrekend.
Datum Route Vertrektijd Aankomsttijd 
14-03-2022 Amsterdam - Sevilla 09:00 11:55
21-03-2022 Sevilla - Amsterdam 20:25 23:25

Barcelo Costa Ballena Golf & Spa **** 

Pro reis o.l.v. Mette Hageman
maandag 14 maart tot maandag 21 maart 2022 

Inschrijving via: mette@mettehageman.nl 

.nl

De golfreis bestaat uit: 

• 7 overnachtingen in een
2-persoonskamer per 2 personen
• Verzorging o.b.v. semi all-inclusive
(geselecteerde drankjes tussen 17:00 –
23:00 uur)
• 5 greenfees op Costa Ballena GC
• 1 greenfee op Sherry Golf
• 5 x trolley op Costa Ballena GC
• 5 x gebruik van de oefenfaciliteiten
• 5 x onbeperkt driving range ballen
• 5 x golfles & baanbegeleiding van
Mette Hageman
• transfer Sevilla Airport – hotel v.v.
• transfer hotel – Sherry Golf v.v.

€ 1.384,- per persoon 
(excl. vlucht) 
Toeslag alleen gebruik van een 
tweepersoonskamer: € 175,- 

Alle prijzen zijn exclusief: 
• Calamiteitenfonds: € 2,50 per factuur
• SGR bijdrage: € 5,- per persoon
• Reis- en/of annuleringsverzekering
• Reserveringskosten: € 25,- per factuur
• Vlucht



Met vriendelijke & sportieve groet,
“ on and off  the golfcourse”

Mette Hageman

PGA & PGA Holland A1-KSS5 Professional
Multi Disciplinair Coach KSS5 TopCoach5

Volg Mette Hageman Golf  Academy via 
Twitter, Facebook en Instagram:

@MettesGolf

@MettesGolf

@MettesHagemanGolfAcademy

Mette Hageman
Multi Disciplinair Coach KSS5
PGA & PGA Holland Professional AAA KSS5
Founder Team TopGolf Meiden . nl 
KvK 60793309

www.mettehageman.nl

www.teamtopgolfmeiden.nl

mobiel: 0651574442

Les Agenda Online: 
mettehageman.proagenda.com/#agenda
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