
OPPORTUNITEITEN TS:

- Studies en golf op hoog niveau combineren

- Totale begeleiding & ontwikkeling topsporter

- Expertise nationaal & internationale experten

- Gebruik van meetbaar apparatuur (trackman/ Kvest/ SAM putlab)

- Opvolging & coaching van nationale - & internationale wedstrijden

- Buitenlandse stage

- 2x 3-daagse stage België



TRAININGSONDERDELEN BINNEN TS:

1. Technische training

• Technische visie TS

• Samenwerking persoonlijke coaches

2. Course management

3. Mentale training

4. Kiné & stabilisatietraining

5. Conditie - & krachttraining



1. TECHNISCHE TRAINING:

- Coaches Ellen Smets & George Mackechnie

- 4 x trainingsmomenten/ week

- Aandacht voor een goede basis en de technische beweging 
binnen ieder onderdeel

- Gebruik van meetapperatuur Trackman, Kvest, Sam Putlab

- Gerichte puttingtraining met George Mackechnie (Aimpoint, 
Sam Putlab)

- Trainingsdag met Aimpoint tour coach Jamie Donaldson

- Swingtrainingen met Kvest en Trackman

- Wedge distance control systeem (Trackman)

- Inzicht & spelen van balvluchten (Trackman) 

- Overbrengen techniek training naar baan adhv games op 
trackman

- 2 x / jaar samenwerking internationale expert Ryan 
Lumsden (3D biomechanics)

- 1 x/ jaar buitenlandse stage



TECHNISCHE VISIE TS:

- Lange termijnvisie 
Ruimte voor ontwikkeling

- Technische visie TS: visie Pete Cowen en 
Ryan Lumsden (biomechanics)

- Lichaam = motor van de swing

- Handen en club werken, eerste deel van de 
achterzwaai voor het lichaam

- Kalibratiesysteem “T” als basisopstelling



SAMENWERKING PERSOONLIJKE COACHES:

- Verschillende boodschappen = verwarring, frustratie en ontevredenheid 
bij speler

- Visie persoonlijke coach in de lijn van de visie topsportschool
Topsport zet de ontwikkelingslijnen en
werkpunten van topsporter uit

- Persoonlijke coaches uitgenodigd tijdens screening Ryan Lumsden



2. COURSEMANAGEMENT:

- Coaches Ellen Smets & George 
Mackechnie

- 2x/ maand vanaf maart/april 
verschillende banen spelen

- Oefenrondes op wedstrijdbanen 

- Inzicht verwerven naar een goed game 
plan teeshots, in & out position.

Verhogen van scoring door beter tactisch 
inzicht

- Goede wedstrijdvoorbereiding adhv
gekende informatie van de oefenronde
Waar naar de wedstrijd toe meer op 
trainen

- Shots to hole wedstrijdevaluatie systeem



3. MENTALE TRAINING:

- Sport & klinisch psycholoog Jan Dierens
- 1x/ week groepstraining
- Individuele gesprekken op vraag van topsporter
- Mentaal profiel van topsporter

Trainingen:

- Ademhaling / coherentie adhv Emwave
- Visualisatie
- Acceptatie
- Meditatie
- Pré - & postshotroutine
- Mentale evaluatie wedstrijden
- Persoonlijke werkpunten



4. STABILISATIE TRAINING:

- Kiné Koen Marx
- 2 x/ week groepstrainingen
- Iedere topsporter heeft een individueel programma

Focus op:
- Stabilisatie
- Stretching
- Blessurepreventie
- Houdingscontrole
- Bewegingscontrole

Nauwe samenwerking met technisch trainer 
en Koen Marx

Bewegingspatronen 



5. CONDITIE & KRACHTTRAINING:

- Fysieke trainster Hilde van Oycke

- 3 X per week training

Trainingen:
- Conditie
- Core stability
- Kracht
- Explosiviteit



VERWORVEN ONDERSTEUNENDE COMPETENTIES VAN 

ATLEET BINNEN TS:

- Stiptheid en orde leren

- Zelfstandig worden
- Assertiviteit ontwikkelen
- Zelfreflectie en kritisch leren 
denken 
- Eigenverantwoordelijkheid 
krijgen
- Communiceren met coaches
- Respect voor anderen

- Leren samenwerken
- Zelfkennis en inzicht


