
 
 
SENIOREN GOLF FIT PROGRAMMA 9 NOVEMBER 2018 - 5 APRIL 2019 
 
Door samenwerking tussen de VOS (vrijdag senioren ochtend) commissie, de pro Sjoerd Pol 
en fysiotherapeuten die lid zijn van onze club kunnen we u een totaal plan voorleggen voor 
de vrijdagochtenden in bovengenoemde periode. 
 
Het doel van het programma is het verhogen van het spelplezier doordat: 
    - fitter golfen is langer/vaker/beter golfen 
    - de bal vaker doet wat de golf(st)er wil 
    - andere golfers ontmoeten en samen trainen en spelen 
    - cultuurverandering op de club 
 
Het programma op de vrijdagochtenden is zodanig opgesteld dat de pro op 9 november 
begint met zijn cyclus van 10 lessen. Die lessen geeft hij om de week. 
 
De tussenliggende weken, startende 16 november, zijn dan gereserveerd voor de VOS. Om 
10.00 uur starten we onder leiding van de fysiotherapeuten Nel Jorritsma en Frans Vreede 
met op golf gerichte fysio oefeningen.  
Hierna herhalen we de door Sjoerd behandelde onderdelen van de golfles in de week ervoor. 
Tot slot gaan we een aantal holes lopen.  
Hoeveel is afhankelijk van de beschikbare tijd van de deelnemers.  
Mogelijk lopen een aantal deelnemers bijvoorbeeld 5 holes terwijl andere deelnemers 9 
holes lopen. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan de (nieuwe!) golfregels en 
etiquette op de baan. 
 
Er hebben zich al 18 personen opgegeven voor de lessen. In groepen van 6 personen zal 
Sjoerd Pol deze deelnemers een uur lesgeven.  
De eerste groep van 9 tot 10 uur, de tweede groep van 10 tot 11 uur en de derde groep van 
11 tot 12 uur.  
Vanwege de grote belangstelling is er nog een uur bijgekomen van 12 tot 1 uur. De lessen 
volgen is dus nog mogelijk maar slechts voor de eerste 6 personen die zich melden. 
De kosten zijn 100 euro voor 10 lessen. De lessen zullen altijd doorgang vinden als de baan 
bespeelbaar is. 
Het mailadres van de pro Sjoerd Pol is info@nationale-golfschool.nl 
 
De lesochtenden zijn op: 9 november, 23 november, 7 december, 21 december, 18! 
januari 2019, 1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart en 29 maart. 
 
De VOS ochtenden zijn op: 16 november, 30 november, 14 december, 11 januari 2019, 
25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart en 22 maart. 
 
Deelnemers aan deze ochtend worden verzocht zich om 09.30 uur te melden in het 
restaurant, waarna het programma om 10.00 zal starten. 
 
Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten op deze ochtenden. 
 
Afsluitend zal op 5 april een gezamenlijke vrijdagochtend worden georganiseerd. 
 
Sjoerd Pol, Rino Tetteroo en Hans Coelingh Bennink 


