
 

 

 

“Samen Lessen” 
Wintercursus 22/23 

 

Vanwege het grote succes van de Golfschool Spandersbosch “samen lessen” zullen we 

deze uiteraard voortzetten met de Wintercursus 22/23 in de maanden december, februari 

en maart. (Januari zijn er geen trainingen!) 

 

De kracht van de “samen lessen” zit hem in de groep. Onze ervaring is dat de groep een 

grote motivatie kan zijn. Daarnaast brengen we de deelnemers met elkaar in verbinding 

en motiveren we ze om, naast de trainingen, ook samen te gaan oefenen en spelen. 

 

In totaal kan je je in de maanden december, februari en maart voor maximaal 6 

trainingsmomenten inschrijven. 

 

Vanaf 1 december zijn er per week 4 of 5 trainingsmomenten. Namelijk:  

 

Dinsdag  van 20.00-21.00 

Woensdag  van 13.00-14.00 

Donderdag  van 19.00-20.00  

Zondag  van 11.00-12.00  

 

Daarnaast zijn er ook regelmatig extra momenten waarvoor je je kan inschrijven!! 

 

Let op….!! ivm daglicht verzoek ik de deelnemers dagen en tijden af te wisselen 

voor een zo gevarieerd mogelijk programma. 

 

 

Kosten voor de “Samen Lessen” Voorjaarscursus 2022 zijn €129,- per persoon. 

 

Alle trainingen worden gegeven door PGA Professional Edward de Jong. Tijdens de 

training zullen aandacht besteden aan o.a. techniek maar ook spelvaardigheid. 

 

Wat:   “Samen Lessen” Wintercursus 22/23. 

Doel:   Je golfspel verbeteren in een gezellige groep. 

Wie:  Iedereen is welkom..!! Indien je echt nog nooit heb gegolfd adviseren we 

   je wel eerst een kennismakingsles te nemen. 

Aantal: 2 tot 6 deelnemers per training. 

Wanneer:  Wekelijks 4 of 5 lesmomenten op verschillende dagen en tijden. 

Kosten: De cursus kost €129,- per persoon. Betaling gelieve contant bij de 

   eerste les. 

 

Tijdens de lessen verzorgen wij: technische aanwijzingen en lesstructuur, leuke 

oefeningen, huiswerk, lesmateriaal en hulpmiddelen. daarnaast hebben we ook een 

actieve appgroep waarin de deelnemers met elkaar communiceren en oproepjes doen om 

bijvoorbeeld met elkaar te spelen. 

 

Zelf zorg je voor: Volle emmer driving range ballen per training.    

           



 

 

 
 

Voor meer informatie of om je aan te melden kan je een mailtje of 
whatsapp bericht  sturen naar Edward de Jong: titanogolf@live.nl, 

mobiel 06-30976789.       
 

 
Je kan je ook direct zelf, online inschrijven, voor de training. Om je aan te melden voor 

de “Samen Lessen” Wintercursus 22/23 vraag ik jullie om je online te registreren in mijn 

lesboek en daar het abonnement voor “Samen Lessen” Wintercursus 22/23 aan te 

schaffen. Hierna zijn de lessen online in te boeken. 

 

 

Stappen voor aanschaffen abonnement “Samen Lessen” Wintercursus 22/23: 

 

1. Ga naar het online lesboek van Edward de Jong 

https://edwarddejong.proagenda.com/#agenda of via www.golfschoolspandersbosch.nl.  

Registreer je in Edward’s lesboek. Rechtsboven bij het kopje “registreren”.  

 

2. Eenmaal geregistreerd ga je naar het kopje “abonnementen”. Kies hier voor het 

“Samen Lessen” Wintercursus 22/23, abonnement.  

 

Betaling volgt contant bij de eerste les. 

 

3. Als je het abonnement hebt aangeschaft kan je in de online agenda van Edward 6x 

een training inboeken. 

 

Mocht je er niet uitkomen dan kan je altijd even contact met Edward opnemen. 

 

Laat de winter maar komen…..! 
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