
Demodag & Clubfitting 
Datum:   woensdag 29 mei 2019 

Tijd:     13.00 – 18.00 uur 

Locatie:   Driving Range Golfclub  Driene 

 

In samenwerking met Mathijs Fieten van Mizuno organiseert Golfshop Driene een demodag 
met clubfitting op de Driving Range van Golfclub Driene. 

Wat kunt u verwachten: 

Wilt u eens vrijblijvend drivers, fairway woods, hybrides, wedges, ijzers of putters 
uitproberen?  

Kom dan naar de demodag! Tijdens de demodag bieden wij de mogelijkheid om diverse 
materialen uit te proberen op de driving range. 

Bent u nieuwsgierig naar hoe een golfset op maat uw spelplezier kan vergroten en handicap 
kan verlagen? Boek dan een gratis persoonlijke clubfitting.  

Van de zijde van Mizuno wordt de clubfitting verzorgd door Mathijs Fieten. Mathijs is 5 jaar 
Golf professional geweest op de Europese toer. 

De clubfitter stelt vast aan welke specificaties golfclubs voor u moeten voldoen, zodat u 
daarmee het maximale uit uw golfspel kunt halen. Een clubfitting is een leuke en 
interessante ervaring en verplicht u tot niets. 

Om goed de hoogte, de richting en de afstand van uw balvlucht te kunnen zien, organiseren 
wij de demodag en clubfitting op de driving range. Het slaan in een net met alleen maar 
metingen door een computer die aangeeft hoe u geslagen heeft, geeft u zelf niet de 
mogelijkheid om het resultaat van de slag te zien.  

Voor een clubfitting is het fijn als u zich van tevoren even aanmeldt zodat de clubfitter tijd 
voor u kan reserveren!  

U kunt zich hiervoor inschrijven bij de golfshop, via de Facebook-pagina van de shop, of per 
e-mail (esther@golftrolleyspecialist.nl).  

Voor alle deelnemers aan de clubfitting ligt een leuke attentie klaar. 

Daarnaast kunnen we u, in samenwerking met golfpro Hugo de Bruin, bij elke clubfitting een 
golfles met 25% korting aanbieden! 
Bij aanschaf van een nieuwe set of club heeft u nogmaals recht op een golfles van Hugo met 
25% korting; ideaal om met het nieuwe materiaal te oefenen en met behulp van de 
trackman te tunen. 
Inschrijving voor deze lessen gaat via de shop. 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet en verwelkomen u graag op 29 mei a.s.! 

Met sportieve groet, 

Golfshop Driene 


