
LS 

Jonge beginnende / gemotiveerde / getalenteerde spelers. 

 15 wintertrainingen van 3 lesuren (2u. techniek, 1u. fysiek) 

 5 wintertrainingen van 1 lesuur (techniek) 

 5 zomertrainingen van 3 lesuren (2u. techniek, 1u. fysiek) 

 5 zomertrainingen van 3 lesuren coursemanagement 

 2 keer per jaar een oudergesprek 

TALENTS 

Jonge gevorderde / getalenteerde / gemotiveerde spelers. 

 0-meeting/jaarevaluatie (fysieke screening, 3-D screening, balans plate, trackman screening etc.) De screening vind 

2x per jaar plaats 

 In de winter op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur (totaal 14 x en 1 keer een heel weekend) 

 7 zaterdagen ½ dag technische en fysieke training en een ½ dag zelfstandig trainen m.b.v. opdrachten (3 van de 7 

dagen worden volledig begeleid) 

 7 zaterdagen speeltraining (ook op andere banen), 4x onder begeleiding van een oud tourspeler en 3x zelfstandig 

maar wel met een begeleider (inclusief opdrachten) 

 Afsluiting wintertraining met een heel weekend (reis-, verblijf- en F&B kosten zijn voor eigen rekening) 

 5 hele dagen in de zomerperiode (op verschillende banen) 

 2 keer per jaar een oudergesprek 

TOP AMATEURS 

Amateurs die tegen het proschap aan zitten. 

 0–meeting/jaarevaluatie (fysieke screening, 3-D screening, balans plate, trackman screening etc.) De screening vind 

2x per jaar plaats 

 In de winter 5 dagen training op zaterdag (hele dag) (technische/mentale/fysieke/k-vest trainingen) 

 In de winter 5 coursemanagement trainingen op zaterdag (hele dag) 

 Afsluiting wintertraining met een heel weekend (reis, verblijf, F&B kosten zijn voor eigen rekening) 

 Totaal 12 hele dagen 

 2 keer per jaar een oudergesprek 

PROFESSIONALS 

Amateurs die tegen het proschap aan zitten. 

 0-meeting/jaarevaluatie (fysieke screening, 3-D screening, balans plate, trackman screening etc.) de screening vind 

2x per jaar plaats 

 5 dagen training, 5 technische/mentale/fysieke/k-vest/ coursemanagement trainingen van een hele dag 

 2 keer per jaar een ouder/management gesprek 

 


