
 
 
 

Fitness informatie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarom een fitnessruimte?  



De golfswing is een van de meest complexe bewegingen die het lichaam kan maken. 
Alle motorische eigenschappen zoals stabiliteit, kracht, snelheid, lenigheid, 
coördinatie, mobiliteit en uithoudingsvermogen zijn nodig om tot een goed resultaat 
te komen. Er wordt veel gevraagd van uw lichaam en daarom hebben wij  
als TPI gecertificeerd Pro Team een ruimte gecreëerd om al deze vaardigheden te 
trainen. Dit biedt u de mogelijkheid om vanaf heden uw fysieke basis van uw 
golfswing te verbeteren, fitter te worden en vervelende blessures te voorkomen. 

 
 

 
 

 
Voor wie en wat is er mogelijk? 
De fitnessruimte is beschikbaar voor alle leden van de Amsterdamse Golf Club en is 
op verschillende manieren te gebruiken. 
 
Trainen onder begeleiding van uw professional. 
Als Pro Team staan wij graag voor u klaar om u te begeleiden tijdens de trainingen. 
U kunt deelnemen aan trainingen die zowel in groepsverband als op individueel 
niveau worden verzorgd. Wenst u liever een persoonlijk plan op maat?  
Dan maken wij dit voor u. 
 
Trainen onder begeleiding van externe specialisten  
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gaan wij samenwerken met externe 
specialisten. Eén ervan is Richard Beelen. Richard is een in golf gespecialiseerde 
fysiotherapeut en werkt op een hoog niveau samen met golfprofessionals. 
 
U kunt zich laten screenen op uw fysieke mogelijkheden en eventuele beperkingen 
die zouden kunnen leiden tot een remmend effect op uw golfprestaties of zelfs 
blessures. Aan de hand van de resultaten kan er een effectief behandelplan worden 
opgezet waarin zowel de fysiotherapeut als de professional een begeleidende rol 
spelen. 
 



 
 
 
Zelfstandig trainen 
Indien u wenst te trainen zonder begeleiding kunt u, tenzij gereserveerd door een 
professional of externe specialist, te allen tijde terecht in deze ruimte.  
U kunt onbeperkt gebruik maken van alle materialen en er zal documentatie 
aanwezig zijn om verschillende onderdelen zoals kracht, lenigheid, coördinatie, 
snelheid en uithoudingsvermogen te trainen. 
 
 
 
De tarieven 
Zelfstandig trainen tijdens beschikbare momenten   €0,- 
Individueel trainen onder begeleiding van David of Dirk   €50,- per uur 
Groepstraining onder begeleiding van David of Dirk   €80,- per uur 
Gezamenlijke screening professional + fysiotherapeut  €50,- per half uur  
 
 
 
Contactgegevens professionals 
David Sijnke  +31(0)622451070  david.sijnke@amsterdamsegolfclub.nl 
Dirk Sandee  +31(0)611395084  dirk.sandee@amsterdamsegolfclub.nl 
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