The
Dutch
Academy

GROEIEN VANUIT PASSIE

Ambitie

Voor wie

In 2011 opende The Dutch met de ambitie om
een van de meest vooraanstaande golfbanen
van Europa te worden. Met het hosten van drie
succesvolle KLM Open toernooien en een Senior
Open is The Dutch op de goede weg. Maar we
streven naar meer.

The Dutch Academy is voor iedereen met passie en ambitie voor golf.

The Dutch wil een alles betekenende rol spelen
voor de Nederlandse golf. Het creëren van
een langdurig nalatenschap voor een nieuwe
generatie topgolfers op de European Tour en
actieve succesvolle business golfers. Dat is
waar The Dutch structureel aan bouwt. Met
zeer uitgebreide faciliteiten, een toegewijd
en hoog gekwalificeerd professionals team,
een golfbaan op championship niveau, een
uitzonderlijk business netwerk en een topkwaliteit ontwikkelingsprogramma zijn alle
ingrediënten aanwezig om dit doel te bereiken.

Recreatieve actieve golfer
Als actieve golfer wil je structureel werken om beter te worden in je golfspel. Dit onder
begeleiding van topcoaches met geavanceerde technische faciliteiten. Je wilt niet alleen
groeien, maar ook alles uit jezelf halen binnen je mogelijkheden. Dat is je ultieme doel.

Golftalent
Je bent jong en hebt de discipline en karakter om in golf de top te halen. Je wilt de beste
technische faciliteiten, de meest uitgebreide multidisciplinaire begeleiding en topsport
omgeving met elkaar combineren in een gestructureerd programma. Je wilt je graag
met veel Nederlande toptalenten ontwikkelen en meten. Leren van coaches en spelers
die al op het hoogste niveau ervaring hebben opgedaan. Speciaal voor zeer jeugdige
talenten zijn gespecialiseerde coaches aanwezig en zijn programma’s voor de jongste
jeugd ontwikkeld.

De missie
The Dutch Academy staat volledig in het
teken van deze ambitie van The Dutch. Golfers
met passie voor het spel kunnen daar de
professionele ondersteuning krijgen die past
bij hun eigen ambitie. Van het structureel willen
verbeteren van hun golfspel tot het bereiken
van de Europese top. Kenmerk daarbij is het
maximale uit jezelf halen en daar serieus mee
aan slag gaan. Dan is een omgeving nodig die
kwaliteit uitstraalt, waar je je geïnspireerd voelt
en waar de beste faciliteiten ter beschikking
staan.

Coach van golftalent
Op je eigen home course lopen diverse talenten rond waar je de beste begeleiding
aan wilt geven die de meeste kans op internationaal succes garandeert. Je zoekt een
Performance Coach Programma waarbij je zelf de meest moderne opleiding krijgt. In
samenwerking met ons coach team kun je met gebruikmaking van onze faciliteiten de
potentie van jouw eigen talentvolle spelers maximaal ontwikkelen.

Wat bieden we
Spelen en trainen op The Dutch is al een ervaring op
zich. Als European Tour locatie behoort The Dutch
tot een van de top golfbanen van Europa. En met The
Dutch Academy is alles onder één dak gebracht om
te groeien naar de top. Op The Dutch Academy is een
speciaal team van coaches, begeleiders en specialisten
aanwezig, die allen samen de weg naar succes kennen.
Met behulp van geavanceerde technologie, uitgebreide
practice areas, putting-, swing- en fitting studio’s,
aangevuld met een compleet ingerichte fitnessruimte
is alles aanwezig om de beste resultaten te behalen.
Op alle vlakken die een rol spelen bij golf
wordt een programma geboden; techniek, putting,
fysiek (fysiotherapie/fitness), materiaal (fitting)
course management,
performance & mentaal en
voeding. Aan niets ontbreekt het binnen The Dutch
Academy. Naar aanleiding van een gedetailleerde
screening en assessment wordt een persoonlijk
programma samengesteld met een combinatie van
individuele - en groepstraining. Bovendien maken
wedstrijden en competitieve activiteiten onderdeel uit
van het programma.

De speciale expertise van The Dutch Academy bestaat uit:
Techniek
Specialisten kijken na beweging- en beeldanalyse van
de swing naar de mogelijkheden voor verbetering. In de
overdekte oefenstudio´s, dan wel op de rijk uitgeruste
driving range met oefenfaciliteiten of in de baan,
begeleiden ervaren swing coaches de deelnemers van de
The Dutch Academy.
Putting
Veertig tot vijftig procent van de totale score wordt
bepaald door het putten. Niet voor niets is een van
de meest geavanceerde putting studio’s van Europa
opgenomen in The Dutch Academy. Tests op het gebied
van ooglijn, lasertechnologie om vanuit de beginstand
het mikpunt te projecteren, TrackMan apparatuur om te
analyseren wat de bal na het raken doet en analyse van de
lichaamsbalans voor, tijdens en na de slag. Kortom alles
wat nodig is om putten echt te verbeteren.
Fysiek (fysio en fitness)
Door je fysieke mogelijkheden in kaart te brengen en te
kijken waar beperkingen zitten of winst te halen valt, kun
je je spel aanzienlijk verbeteren. Vanuit een volledige
lichamelijke screening komen de punten om aan te
werken snel naar voren. En in geval van een blessure is er
moderne kennis en apparatuur aanwezig om snel weer fit
te zijn.

Materiaal (fitting)
Een analyse van het golfmateriaal is standaard in het
pakket opgenomen. Niet om gelijk een nieuw golfset aan
te schaffen, maar om de juiste materialen (clubhoofd,
grip en shaft) bij de juiste techniek te laten passen. Niet
alleen voor lage hcp spelers en zonder voorkeur voor een
bepaald merk. Alles gericht op consistent optimaal spel.
Course Management
Alles kan op de training in orde zijn, maar in de baan
gebeurt het. Het kiezen van de juiste spelstrategie,
omgaan met weersomstandigheden en baancondities. In
persoonlijke coaching wordt begeleiding gegeven om alle
trainingsarbeid goed in de praktijk te brengen.
Performance & Mentaal
Mentale vaardigheden zijn voor het golfspel van
groot belang. Omgaan met spanning en effectief
denken vergroten de kans op succes. Door middel
van aandachttraining kan de focus onder wisselende
omstandigheden goed worden behouden.
Voeding
Een afgewogen voedingsplan heeft invloed op focus,
herstel en kracht. Golf is een sport die om een lange
concentratieboog vraagt. Aandacht voor eten en drinken
voorkomt schommelingen in focus. Een voedingsadvies
om snel te herstellen na inspanning of om meer kracht te
krijgen in de spieren, maakt onderdeel uit van de voeding
specialisatie die wordt geboden.

Coach The Coaches
Het Coach The Coaches programma is een hoogwaardige golfopleiding onder
leiding van Phil Allen en Bas van der Steur. Voor de meesten bekend als technische
coach en fysieke coach van Joost Luiten, maar inmiddels coachen zij meer Tour
Professionals. Beiden hebben ervaring op het hoogste professionele niveau en
delen graag hun kennis met andere PGA Professionals en fysieke begeleiders. In
het programma over meerdere bijeenkomsten worden alle swing karakteristieken
behandeld en komen onderwerpen als junior golf en short game uitgebreid aan
de orde.

PGA Holland
The Dutch heeft een nauwe samenwerking met PGA Holland. De samenwerking
wordt versterkt doordat PGA Holland gevestigd is in het Academy gebouw van The
Dutch. Bijscholing van de golfprofessionals vindt daardoor ook plaats op The Dutch.

NGF
De trainingsfaciliteiten van The Dutch Academy worden ook vaak gebruikt door
de NGF coaches en hun selectiespelers.

MATERIAAL

FITNESS
ARAG, multinational in rechtsbijstandsverzekeringen, is de
eerste global partner die
achter talentontwikkeling en
innovatie staat. Quote Marc
van Erven; “Het ondersteunen
van The Dutch Academy is
voor ons in lijn met onze
filosofie om talenten de meest
optimale kans te geven zich te
ontwikkelen. De technische en
professionele ondersteuning
passen bij de uitstraling die
ARAG in topsport zoekt.”

MENTAAL

The Dutch Academy

COURSE MANAGEMENT

FYSIO

Naast ARAG stelt een groep
‘Friends of The Dutch Futures
Fund’ geld beschikbaar voor
de ondersteuning van Young
Professionals in hun ambitie
om de European Tour te halen.

TECHNIEK

VOEDING

PUTTING

COACHING

Memberships
Voor een vast bedrag per maand het beste uit je golfspel halen. Dat kan met een Membership van The Dutch Academy.
Hiermee kun je deelnemen aan diverse workshops, trainingsprogamma’s, gebruik maken van de fitnessruimte en de driving
range faciliteiten. Er zijn twee soorten Memberships:
•
het Trial Membership van drie maanden
•
het Full Membership van twaalf maanden
Trial Membership van drie maanden
Met het doorlopen van het Trial Membership kom je in aanraking met alle onderdelen die binnen The Dutch Academy worden
gegeven. Diverse screenings zijn hier ook onderdeel van waarmee je startniveau bepaald wordt. Zo ervaar je wat The Dutch
Academy je allemaal kan bieden om je golfspel structureel te verbeteren vanuit diverse specialisaties. Het Trial Membership
kan slechts één keer afgenomen worden, waarna doorstroming naar het Full Membership mogelijk is. Beide Memberships
zijn toegankelijk voor Members van The Dutch en Non Members die lid zijn van een andere golfclub.
Full Membership van twaalf maanden
Na het Trial Membership kan structureel twaalf maanden gewerkt worden aan de onderdelen die extra aandacht nodig
hebben naar aanleiding van het advies van de coaches. Dit Membership kan alleen in combinatie afgenomen worden met
één van de volgende Packages:
•
Lesson Package
- 6, 12 of 24 uurs training onder begeleiding van onze coaches (1 tot maximaal 4 personen)
•
Course Package
- 2 x 9 holes + Lesson Package (1 tot maximaal 3 personen)
			
of
			
- 2 x 18 holes + Lesson Package (1 tot maximaal 3 personen)
•
Customized Package - Programma samengesteld naar wens in samenspraak met de coaches

Screenings
Een vaste kernactiviteit binnen de Memberships op The Dutch Academy zijn de persoonlijke screenings. Deze zijn
speciaal ontwikkeld voor het analyseren van de onderdelen waar progressie te maken is en om te kunnen monitoren
wat de vorderingen zijn of waar nog aan gewerkt moet worden.
Er zijn vier typen screenings gericht op de swing, het putten, de fysieke gesteldheid en de golf uitrusting. We gebruiken
hierbij de meest professionele en moderne apparatuur, waaronder 3D, lasertechnologie, Trackman en Boditrak.

“We truly believe that with our specialized coaches,
expertise and technical equipment we will be able
to maximize your development in golf.” Phil Helsby,
Founder The Dutch.

Informatie
Wil je meer informatie over onze
programma’s of Memberships, stuur
dan een e-mail sturen naar
academy@thedutch.nl
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