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Het Triangel Trainingsprogramma 2021
In samenwerking met Michael Unsworth, PGA ProfessionalHattemse Golf & Country Club 

Veenwal 11, 8051AS Hattem

π Meten wat je doet = 
 Weten wat je doet
π Trainen en lessen zonder 
 dat dit mijn reguliere rondes schaadt
π Persoonlijk traject in groepsverband
π Les van een top pro met 40 jaar 
 golfpassie….en er nog steeds vol van!

Meld je aan!
Trainingsprogramma’s:
Om je aan te melden voor een trainingsprogramma 
scan je de QR code en vul je het webformulier in. 
Niet zo handig met je digitale skills of wil je eerst nog 
wat meer informatie voordat je je aanmeldt? 

Dan kun je contact opnemen met Michael via:
mjunsworth@gmail.com
+31619438695

Thema sessies: 
Houd de nieuwsbrief in de gaten!

Maatwerk:
Wanneer je je niet meer kunt aanmelden voor het programma, 
of de onverdeelde aandacht wilt, dan is er altijd maatwerk mogelijk. 
Kijk op de website van de Hattemse voor de meest actuele informatie hierover. 
www.golfclub-hattem.nl/index.php/mnu-club/professional



Voor wie?
Voor iedereen met een passie voor golf! Of je nu een beginnende speler bent of een handicap hebt waar je 
u tegen zegt, iedereen is welkom. Wat telt is jouw enthousiasme voor de sport en jouw motivatie om jezelf 
te blijven ontwikkelen. Beter spelen is meer plezier!

Wat is het?
Centraal in alle programma’s staat plezier en persoonlijke aandacht. Binnen alle programma’s bieden wij 
jou de mogelijkheid om het plezier van leren en trainen in groepsverband te combineren met persoonlijke 
aandacht van de pro. Zo krijgen de deelnemers aan de twee intensiefste programma’s  een persoonlijke 
intake en verspreid over het seizoen individuele metingen waarbij er met behulp van moderne technologie 
verschillende vaardigheden worden gemeten. Bijvoorbeeld: hoe ver je slaat, hoe accuraat je bent met je 
slagen of hoe effectief jij bent met de putter. Dit helpt jou om persoonlijke doelen te stellen en jezelf te 
verbeteren. Gedurende het seizoen zullen de Pro series worden georganiseerd. Dit zijn een aantal korte 
wedstrijden (6 holes) waar de trainingsteams de strijd met elkaar aangaan en het geleerde in competitie 
met elkaar in praktijk moeten brengen.

Wanneer?
Het trainingsseizoen van 2021: half maart (week 11) tot half november (week 47). In de weken 28 tot en 
met 35: zomerstop. Afhankelijk van opgegeven voorkeuren en handicap worden er groepen van 4 of 6 deel-
nemers gemaakt. Groepen van 4 krijgen een uur training. Groepen van 6 krijgen anderhalf uur training. De 
frequentie van training en het aantal 1 op 1 momenten met de pro hangt af van het gekozen programma. 

Waar?
Bij goed trainen horen goede faciliteiten. Vanaf de start van het trainingsprogramma zullen alle technieken 
meetbaar en trainbaar zijn en net als uw golfspel, zullen de faciliteiten “in ontwikkeling” zijn. De werkgroep 
sportief beleid werkt op het moment hard aan een “meerjarenplan Oefenfaciliteiten HG&CC”. Eind februari/
begin maart zullen we u meenemen in de mogelijkheden die er zijn om onze club de oefenfaciliteiten te 
geven die ze verdiend. 

Welk programma past bij mij?
Omdat wij ons realiseren dat iedere golfer anders is, zijn er drie verschillende programma’s waar je je voor 
kunt aanmelden: The Happy Golfers, The Players en The Shotmakers. Inschrijven kan als individu of als 
groep.

Wat kun je leren van Michael?
Wat bijzonder is aan Michael is dat hij oog en 
gevoel heeft voor het gehele spel: van het korte 
spel tot de drive en van de mentale aspecten tot 
tactiek. Zo behoudt hij het overzicht en kan hij jou 
helpen beter te worden in elk aspect van de sport! 

*1) Na goedkeuring van Pro in samenspraak TC. 

Thema sessies
Zijn de trainingsprogramma’s nog even niet aan de orde voor jou, dan kun je toch deelnemen aan onze the-
ma sessies. Dit zijn workshops toegankelijk voor iedereen waarin alle elementen van tee tot green aan bod 
komen, en meer. Er worden per jaar meerdere workshops georganiseerd en je kunt je per sessie inschrijven 
zodat je je kunt verdiepen in het thema dat jij interessant vindt. Er zullen golf specifieke workshops zijn die 
door onze Pro worden gegeven, maar daarnaast zullen er ook workshops zijn met “ruimere” onderwerpen, 
door experts.

Goed om te weten: de workshops en inschrijving daarvoor zullen in de nieuwsbrief worden aangekondigd. 
Ook gasten zijn welkom voor de workshops. Afhankelijk van de workshop vragen we een kleine bijdrage.

Meet the Pro!
De Pro waar je mee gaat trainen in ons programma is Michael Unsworth. Hij groeide op in Engeland en 
kwam voor het eerst in aanraking met golf toen hij nog op de middelbare school zat. Toen hij aan de sport 
begon, sloeg hij direct al een aardig balletje en wilde vanaf dat moment alleen nog maar beter worden. Hij 
had zijn passie gevonden en heeft zelfs de universiteit laten schieten om zich volledig op golf te kunnen 
storten. Nadat hij zich in 1987 kwalificeerde als lid van The Professional Golfers Association waagde hij een 
sprong in het diepe door naar Nederland te verhuizen waar hij in 1988 hoofdprofessional werd. Sinds dat 
moment heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan in wat hij noemt, de mooiste sport ter wereld. Nu is hij 
werkzaam als PGA Professional bij de Hattemse waar hij zijn kennis en ervaring deelt met anderen om hun 
plezier in golf te bevorderen. Naast PGA Professional is Michael Mind Factor Coach en Trackman Level 2 
Certified Professional.

 Happy Golfer The Players The Shotmaker
Voor wie Iedereen Iedereen 1e team potentials *1)
Intake Per groep Individueel Individueel
Frequentie begeleide 1 keer per 4 weken 2 keer per 4 weken 3 keer per 4 weken
training
Frequentie zelfstandig en 2 keer per 4 weken 3 keer per 4 weken Wekelijks
begeleid trainen
Individuele 2 keer 3 keer 5 keer
meetmomenten
inclusief intake
Kosten Programma € 120 € 225 € 330
Bijdrage HG&CC € 20 € 55 € 200

 Happy Golfer The Players The Shotmakers

Wat vraagt de HG&CC - 2 x per 4 weken trainen. 3 x per 4 weken trainen. - 4 x per 4 weken trainen.
van jou? - Deelname 3 van 6 pro  - Deelname 3 van 6 pro - Deelname 3 van 6 pro
    serie wedstrijden.    serie wedstrijden.   serie wedstrijden.
     Deelname 3 clubactiviteiten. - Helpen bij - Clinics/
     Workshops/
      Jeugdtraining.
   - Deelname
     Clubkampioenschappen.


