
Winter Golflessen Bij Jonathan Willis Golf Academy 

Verbeter deze winter je golfspel zodat je er in de lente weer super tegenaan kan!    

Dit kan in de verwarmde lesstudio van de JW Golf academie. 

Aan het wintergolf programma kun je deelnemen vanaf 1 november 2017 tot 31 

maart 2018!  

Wat houdt het in: 

Elke golfles is afgestemd op uw persoonlijke niveau. We bekijken uw swing en gaan 

aan de hand van de laatste technologie, en highspeed camera’s een videoanalyse 

maken om zo uw golfswing te verbeteren.  

Wat houdt die nieuwste technologie in? 

Ik maak gebruik van de Flightscope, wat doet de Flightscope? De FlightScope 

maakt gebruik van een 3D doppler radar die uw balvlucht en swing registreert en 

analyseert. De data wordt door mij uitgelezen en gebruikt bij het verbeteren van uw 

swing of het optimaliseren van uw clubs.  

Daarnaast maak ik ook gebruik van de Focusband 

deze FocusBand is volledig geïntegreerd met de 

Flightscope! Hiermee kan ik exact zien hoe jouw 

hersenen reageren voor, tijdens en na je swing en 

wat de effecten zijn op je swingresultaten.  

 

Tevens maak ik gebruik van een 

BodiTrak. Wat doet de BodiTrak?  De 

BodiTrak is de eerste (en enige) Pressure 

Mat die is geïntegreerd met de 

Flightscope. Deze mat meet je 

gewichtsverplaatsing en de hoeveelheid 

druk van de hiel en de tenen van beide 

voeten tijdens de swing. Deze metingen 

geven je inzicht in hoe efficiënt je je lichaam tijdens je swing beweegt. Heb je het 

gevoel dat je de bal niet zover slaat als  je denkt dat je zou kunnen slaan, dan kan 

deze mat een echte eye-opener te zijn. 

 

 



Om het putten te verbeteren gebruik ik de Hole More Putts Tablet dit is een 

hightech-tablet  die de 5 impactfactoren die door de PGA zijn gedefinieerd: 

Leuk om te weten is dat deze geavanceerde technologie ook dagelijks door de beste 

golfers ter wereld gebruikt wordt om hun swing tot in de puntjes te verzorgen. Dit 

betekent overigens allerminst dat deze technologie alleen door goede spelers en 

professionals gebruik kan worden. Sterker nog, de beste en snelste resultaten heb ik 

behaald met beginners die deze technologie gebruikten. Met de gevisualiseerde 

feedback die de apparatuur je geeft, kan ik IEDERE GOLFER op een SNELLE en 

LEUKE manier helpen aan een betere swing! 

 

Deze winterlessen zorgen ervoor dat u, uw spel kunt verbeteren op het gebied van: 

 Full swing 
 Short game 
 Putting 
 Course management 
 Goal setting 
 Drills & workouts to use on and off the golf course  

 

De kosten: 

 

 1 persoon: 495,- voor tien lessen van 55 minuten. 

 2 personen 275,- .p.p. voor tien lessen van 55 minuten. 

 3 personen 225,- .p.p. voor tien lessen van 55 minuten. 

 4 personen 185,- .p.p. voor tien lessen van 55 minuten. 

Alle golf lessen zijn op afspraak.  

Bel voor meer informatie naar 06-51396539                                              

Inschrijvingen: jonathanwillisgolf@gmail.com 

 


