
Het jaar 2023 komt alweer dichterbij en hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:  

De laatste jaren zijn de inlooplessen zeer goed bezocht en zie ik veel vorderingen bij elk van de 

deelnemers. Samen leren blijkt in de praktijk een gezellig, sociaal gebeuren te zijn waarbij elk aspect 

van het golfspel ruimschoots aan bod komt.  

Ik start in 2023 met een nieuwe serie inlooplessen met als motto:  

                            “ Leer en Train samen in 2023!” 

In de praktijk blijkt dat regelmatig, gericht oefenen na de privé of inlooplessen zeer doelmatig en 

effectief werkt. Ik heb in 2023 dus niet alleen inlooplessen in het nieuwe pakket maar ook 

vastgestelde trainingsuren onder mijn leiding waarbij u individueel vragen kan stellen of het geleerde 

tijdens de inlooplessen goed begrepen is en uitgevoerd wordt. Hierdoor is ook uw trainingsarbeid 

efficiënter en zal uw spelplezier en scorend vermogen alleen maar toenemen. Vernieuwd is ook de 

startdatum die ik heb vervroegd naar 23 januari, dit mede door veel vraag naar winterlessen in ons 

zachte klimaat van de afgelopen jaren. Alle onderdelen mbt techniek, mentaal en ontspannen leren 

spelen en scoren komen natuurlijk weer ruimschoots aan bod. 

Zowel de data inlooplessen als de data van begeleid trainen in groep wordt zoals u van mij gewend 

bent tijdig in een schema op de website van Golfbaan Overloon vermeld. 

 

Inlooplessen van 23/01/2023 tot 30 November 2023! 

• 60 inlooplessen van 50 minuten + 40 extra trainingsuren inclusief begeleiding van Johan  

• Totale aanbieding  slechts € 199,- voor leden van Golfbaan Overloon en € 275 voor niet-leden 

( Exclusief gebruik drivingrange ballen) 

• Betaling en start aanbieding pas na inschrijving van minimaal 30 personen! 

• Inschrijving ivm voorbereiding schema en indelen agenda graag vóór 1 december 2022via 

mail naar mindyourswing@live.nl of via whatsapp op 0622660985.  

Ik zie graag uw inschrijving en of vragen tegemoet! 

Met sportieve groet, 

Johan Ridders 

PGA A- professional golfbaan Overloon 

 


