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16 Februari 2018 
 
Het aangekondigde Sportief Beleid lespro-
gramma conform het 9-Stappenplan start vanaf 
half maart en het inloopspreekuur op 2 maart. 
 
 

Lesprogramma 
 
Zoals aangekondigd in Magazine  nr. 7 van 
december (het kerstnummer) heeft Hans Jehee 
samen met onze golfschool de plannen in het 
kader van sportief beleid  verder uitgewerkt.  
 
Je kunt al inschrijven voor het lesprogramma 
conform het 9-Stappenplan door een e-mail te 
sturen naar sportiefbeleid@vglb.nl. Hier kun je 
ook terecht met je vragen. De eerste 
aanmeldingen zijn al binnen. Dus laat snel je 
interesse weten, zodat Paul Bright en Hans 
Jehee kunnen starten met de indeling.   
 
Dat lesprogramma wordt in beginsel per stap 
verzorgd en kent een 8-tal lessen, waarvan 6 x 
techniek, 1 x fitness en 1 mental training. De 
kosten bedragen € 105 per inschrijving voor 8 
lessen, waarvan de Vereniging € 17 voor haar 
rekening neemt. Dus het kost de leden per saldo 
slechts € 88,- oftewel € 11,- per les! Daarnaast 
krijg je 8 munten voor de Driving Range (d.w.z. 
1 per les). Intekening geldt wel voor alle lessen. 
Dit aanbod geldt alleen voor de leden van onze 
vereniging! 
 
Hierna volgt een voorbeeld waarbij de 8 lessen 
voor stap 6 zijn uitgewerkt.: 
 
De Lesagenda, zoals geprogrammeerd door 
NGF in Stap 6, wordt niet expliciet gevolgd, 
omdat het uit 12 onderdelen bestaat, die dan in 
6 Techniek Lessen behandeld zouden moeten 
worden. Omwille van de pragmatische invulling 
is gekozen om de baanles (les 1) en de Par-3 test 
(les 6) eruit te schrappen. Dit thema kan 
tenslotte ook op eigen initiatief zonder 
begeleiding geoefend worden op de Par 3-baan  
of op een van de lussen van de 18-holes.  
 
 
 

Alle andere onderwerpen worden in 1 van de 8 
lessen behandeld, al dan niet gecombineerd. 
Hoe lager de handicap, hoe hoger de Stap, hoe 
gedetailleerder de aanpak. Dit blijkt dan ook uit 
de testjes, c.q. oefeningen. 
 
Deze aanpak verschilt dus van het reguliere 
lesprogramma voor beginners. Onze aanpak is 
specifiek toegesneden op het Sportief Beleid 
programma.  
 

Inloopspreekuur 
 
Nazorg was het andere speerpunt en start per 2 
maart! Binnen ons programma noemen we dit 
“Quick Fix”. Het is eigenlijk een soort 
inloopspreekuur bij de Pro’s. Bedoeld om een 
steeds terugkerende fouten in je spel met een 
kleine correctie besproken en hersteld te 
krijgen. Uiteraard is de tijd per aanmelding 
beperkt en komt het aan op je zelf-
werkzaamheid bij het terstond uit proberen van 
het advies op de Driving Range. 
 
Dit inloopspreekuur start op vrijdag 2 Maart 
aanstaande en wel van 16:30-17:30 uur. 
 
Anouschka Vrijenhoek  van onze Golfschool 
verzorgt de opvang en begeleiding. Dit 
spreekuur is vooralsnog gratis en wordt volledig 
gesponsord door de Vereniging. Logischerwijs is 
ook dit inloopspreekuur dan ook alleen voor de 
leden zelf bedoeld. Dit inloopspreekuur heeft, 
totdat het tegendeel is bewezen, een tijdelijk 
karakter.  
 
Over de andere 2 speerpunten kun je lezen in 
de Speciale editie van Sportief Beleid. Die is 
terug te vinden op de website onder Vereniging 
en dan kiezen voor Magazine of via deze URL: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/files/up
load/373/vglb-magazine-nr-6-2017.pdf 
 
In een van de volgende nieuwsbrieven of in het 
Magazine meer over de laatste uitdaging en wel 
je Persoonlijke Par Verbetering en hoe de 
Vereniging je daarbij kan helpen. 

• Hans Jehee 
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