
 
 

 

       

      GOLF-TRAINING-PLEZIER-SAMEN! 

Groepstrainingen op GCHA 

De professionals van GCHA hebben een mooi programma voor u klaar staan. 
Vanaf april gaan we starten met groepstrainingen. Elke week behandelen we een 
ander thema en zo kunt u zich voorbereiden op een mooi golfseizoen! 

Trainingen 

8 trainingen van 55 minuten. Bij verschillende professionals van GCHA 
 
Dinsdag  10:00 uur bij Peter Vrakking 
Woensdag  10:00 uur bij Peter Vrakking 
Woensdag  17:00 uur bij Tjerk van der Horst 
Donderdag  10:00 uur bij Tjerk van der Horst 
 
 
Check de data op de website of het inschrijfformulier. 
 
Prijs 
 
8 lessen van 55 minuten voor € 115,- p.p. 
Zowel toegankelijk voor leden als niet-leden 
 
Thema 
Les 1  swing   Les 5  bunker   
Les 2  pitchen  Les 6  swing houten 
Les 3  chippen  Les 7  moeilijke liggingen 
Les 4  putten   Les 8  Swing + testen 
 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan via golfschool@gcha.nl of lever het formulier in bij de receptie.  
U ontvangt een bevestiging. Gelieve twee keuzes te maken op het invulformulier. 
 
 
 
 
 
 
Het lesprogramma kan worden aangepast door weersomstandigheden. 
Deze cursus gaat alleen door bij een minimale groepsgrootte van 6 personen.  
Indien de groepslessen niet doorgaan, dan zullen we de diverse mogelijkheden met u bespreken. Inhalen alleen 
in overleg met professionals 
	



Aanmelden groepstrainingen op GCHA 
 
 
 

Naam: __________________________________________ 
 
E-mail: __________________________________________ 
 
Mobiel: __________________________________________ 
 
Hcp:  __________________________________________ 
 
 
 
Hierbij geef ik me op voor de dag en op tijdstip: 
(Graag twee opties aangeven indien mogelijk) 
 
__ Dinsdag  10:00 uur   __Woensdag  17:00 uur 
__ Woensdag  10:00 uur   __ Donderdag 10:00 uur 
 
 
Data groepslessen: 
 
 
Dinsdag 10:00 uur   Pro: Peter Vrakking 
4, 11, 18 april & 09, 16, 23, 30 mei & 6 juni 
 
Woensdag 10:00 uur   Pro: Peter Vrakking 
05, 12, 19, 26 april & 03, 10, 17, 24 mei 
 
Woensdag 17:00 uur  Pro: Tjerk van der Horst 
5, 12, 19 april &  03, 10, 17, 24, 31 mei 
 
 
Donderdag 10:00 uur  Pro: Tjerk van der Horst 
06, 13, 20 april & 04, 11, 18, 25 mei & 01 juni 
 
 
 
 


