
verbeteren?

               
   uw Golf 
 prestat ies 

GOLFPROFESSIONAL HUGO DE BRUIN
Hugo de Bruin is acht jaar werkzaam geweest als golfpro-

fessional bij Golf & Countryclub Winterswijk. In 2013 is hij 

headpro van golfclub Driene geworden. Hugo ziet feilloos 

waar uw spelniveau te kort komt en waar uw techniek  

mogelijk verbeterd moet worden om een hoger spelniveau 

te bereiken. Hugo vindt het erg prettig om mensen te helpen 

en werkt dan ook graag en met veel plezier en geduld aan 

het golfspel op een manier die het beste bij u past.

GOLF FYSIOTHERAPIE FYSIOMEDICS
FysioMedics houdt zich actief bezig met alle facetten op 

het gebied van fysiek en golf. Om de golfbeweging op 

een goede en verantwoorde manier uit te kunnen voeren  

moeten er fysiek een aantal zaken goed op orde zijn. Dit 

verkleint de kans op blessures en vergroot de kans op een 

goed en constant balresultaat. D.m.v. een screening en 

een bewegingsanalyse worden er oplossingen geboden 

voor golfers met pijn, ambitieuze golfers en seniorgolfers. 

 

FYSIOTHERAPIE KOMPAS 
Fysiotherapie Kompas is een praktijk voor gespecialiseerde 

fysiotherapie, waaronder manuele therapie. Dit is een  

specialisatie die zich bezighoudt met het onder-

zoeken en behandelen van patiënten met klachten 

aan de wervelkolom en overige gewrichten. In het algemeen 

is manuele therapie bedoeld voor klachten die, behalve 

met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen 

bewegen van een of meerdere gewrichten. U kunt naar de 

manueel therapeut voor o.a.:rug-, nek-, heup- en schouder-

klachten. De manueel therapeut geeft tevens specifieke  

trainingsadviezen om de golfprestaties te verbeteren.

Hugo de Bruin: 
Head Golfprofessional golfclub Driene

hugodebruinggolfpro@gmail.com

06 - 196 129 11

Jeroen Hendriks: 
Golf Fysiotherapeut

jeroen@fysiomedics.nl

06 - 226 952 30

Mandy Kelder: 
Manueel Fysiotherapeut

mandy@fysiotherapiekompas.nl

06 - xxx xxx xx

VOOR MEER INFORMATIE:

SAMENWERKINGSVERBAND

  •  Gol fprofessional 

  •  Gol f  Fysiotherapeut 

  •  Manueel Fysiotherapeut

 



BLESSURES?
Binnen de golfsport is er een toename aan blessures. 

De meest voorkomende blessures zijn:

 - Rugklachten

 - Elleboogklachten 

 - Pols/hand en schouderklachten 

BLESSURES VOORKOMEN 
Om blessures te voorkomen heeft u nodig:

 - Kracht 

 - Stabiliteit

 - Lenigheid

 - Mobiliteit 

 - Coördinatie 

 - Conditie/uithoudingsvermogen

GOLFTECHNIEK
Golf is meer dan het alleen maar raak slaan van de 

bal en gaat verder dan u op uw niveau denkt. Door u 

verder te ontwikkelen verbetert uw golfspel. 

Afhankelijk van het bereikte niveau zou u meer kennis 

en techniek kunnen beheersen. De professional kan 

hieraan bijdragen. Professionele hulp, oefening en 

tijd zijn nodig om techniek en inzicht steeds verder te  

ontwikkelen, vaardigheden te bewaken en blessures 

te voorkomen, ook als recreatieve speler.

SAMENWERKING
Onze samenwerking kan u verder brengen door o.a. 

uw lenigheid te verbeteren, spierkracht te vergroten 

en uw inzichten te verbeteren. Daarnaast kunnen wij 

uw blessures behandelen en tevens helpen blessures 

te voorkomen.

GOLFPROFESSIONAL

MANUEEL THERAPEUT GOLFFYSIOTHERAPEUT

Samenwerking tussen 
professionals om uw 

golfprestat ie te verbeteren! 


