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Revolutionair nieuwe en bewezen online- en real life les 
combinatie voor de super gemotiveerde speler

Revolutionair nieuwe en bewezen online- en real life les combinatie voor de super gemotiveerde speler 

 

 

 

Het combineren van de real life lessen en online feedback op je trainingen in je eigen online omgeving is een erg 
leuke en efficiente methode.  Al je beeldmateriaal, drills en aandachtspunten zijn als online golfbibliotheek 24/7 
beschikbaar. 

Leg je lessen en trainingen of opnames tijdens je ronde vast op beeld of tekst en krijg feedback van je eigen Coach. 

 

Samen met je Coach heb je dan een 1 op 1 werkplek op het beste online lesplatform ‘’Coachnow’’.  

Al de pakketten zijn inclusief je eigen afgeschermde Space binnen het ‘’Coachnow ‘’platform 

 

Coachnow Basic   Coachnow Premium+ Groep  Coachnow Premium +  

1 uur prive les real life p.mnd   1 uur groeps les real life p.mnd  2 uur les real life p.mnd 

1 x 10 min. live call p.mnd  1 x 10 minuten live call p. mnd  2 x 30 min. live call p.mnd 

1 x tech analyse online p.mnd  1 x tech analyse online p.mnd  2 x tech analyse online p.mnd 

2 x online contact p.mnd  2 x online contact p.mnd.  4 x online contact p.mnd 

1 dozijn Nassau logo ballen  1 dozijn Naussau plus logo ballen 1 dozijn pro V1 logo ballen 

€ 200,00 p.mnd    € 150,00 p.mnd    € 350,00 p.mnd 

 

Als u meer informatie wilt neem dan gerust contact met me op, ik ben er zelf ook erg enthousiast over 

Contact:  mobile 0653777966,  bourgonjesurf@hotmail.com,  www.patrickbourgonje.nl Opmerking [pb1]:  
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Al je beeldmateriaal, drills en aandachtspunten zijn als online golfbibliotheek 24/7 beschikbaar.

Leg je lessen en trainingen of opnames tijdens je ronde vast op beeld of tekst 
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