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Aanbevelingen
Ontvangen (179)

Gegeven (0)

Jacques Nobel
Partner at
Prudentia
Vastgoed
6 januari 2021, Eric
was een klant van
Jacques

Maarten
Leeuwis

Golfcursus.
Kortgeleden heb ik via Eric mijn GVB gehaald tijdens een dag lange
cursus in Abcoude. Behalve de door Eric en zijn team perfect
georganiseerde dag, viel ook meteen op dat Eric zijn vak uitermate
goed verstaat. In eerste plaats beschikt hij over alle benodigde
kwalificaties. Ten tweede kan hij als geen ander op ieder niveau
praktische uitleg geven die eigenlijk direct een verbetering ten
gevolge hebben. Ten derde is hij ook in staat om met iedereen
prettig en gemoedelijk om te gaan wat bovenstaande bevordert. Ik
ben heel blij dat ik met Eric deze cursus gedaan hoop en ik kan hem
aan iedereen aanbevelen. Ik zal in de toekomst zeker nog lessen
volgen bij Eric, maar dan hopelijk in zonnigere tijden of oorden ;-).
Kortom een topper! Minder weergeven
Top dag gehad, heel enthousiast geworden over de golf sport! Eric is
zeer eerlijk en direct in zijn communicatie, waardoor hij in korte tijd
veel aan je kan leren. Dankjewel!

Werving &
Selectie in
Recruitment en
Sales | Op zoek
naar gedreven
Recruitment en
Sales
Professionals!
6 januari 2021,
Maarten was een
klant van Eric

Björn
Berendsen
Owner, Kruyff
Makelaars en
Kappelle
Onroerend Goed

Beste Eric,
Wij hebben bij jou ons Golf Vaardigheidsbewijs gehaald en wat een
feestje was dat. Onwijs leuke dag gehad, ook heel leuk dat wij elkaar
nog gaan zien om te oefenen op de Goyer. Inmiddels hebben we
alweer drie vrienden, die ook bij jou het GVB willen gaan halen en
omdat de dag zo leuk was, hebben wij besloten die dag ook weer
mee te doen, ook weer om weer les van je te krijgen, maar ook vooral
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4 januari 2021, Björn
was een klant van
Eric

voor de gezelligheid. Want je begrijpt we zijn inmiddels sterk
gevorderd, hahahahaha. Nee hoor, grapje.
Uiteraard zijn wij blij, dat we in één dag het hebben mogen halen.
Tot snel !!!
Met zeer vriendelijke groet,
Kappelle Onroerend Goed

Bjorn Berendsen en Marjet Berendsen Minder weergeven

Pieter
Dhollander
Partner at
Colpaert
Advocaten

Eric heeft het golfspel als geen ander onder de knie! Hij en zijnteam
brengen elke golfer op een hoger niveau. Een absolute musten
aanrader voor ieder die eraan wil beginnen of zijn/haar spel
wilverbeteren... Dank voor de zeer leerrijke en aangename lesdag
inseptember. Groetjes Pieter

1 januari 2021, Pieter
was een klant van
Eric

Jeroen van de
Ven
Buurtsportcoach
bij Negen,
spelbepalers in
beweging

GOLFCURSUS Hele toffe dag gehad op Golfbaan De Hoge Dijk.Met
super begeleiding mijn GVB gehaald. Persoonlijke aandacht,veel tips
en humor. Zo hoort het te zijn en zo beleef je het bij Eric.Zeker een
aanrader!

31 december 2020,
Jeroen was een klant
van Eric

Jerry Jansen
Associate | Avaxa
debt advisors &
financial
restructuring

Onlangs hebben wij een golfcursus bij Eric gevolgd. De cursus was
goed opgezet, waarbij de verschillende facetten van het spelletje
voldoende aan bod kwamen. Daarnaast zijn Eric en Wim-Jan amicale
gasten waar je ook goed een lolletje mee kunt trappen. Kortom, we
hebben een vermakelijke en zeer leerzame dag mogen genieten en
zouden de cursus zeker aanraden! Minder weergeven

30 december 2020,
Jerry was een klant
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van Eric

Luuk
Theunissen
Docent
lichamelijke
opvoeding bij De
Rooi Pannen

Een super georganiseerde dag! Met goede instructeurs die tips
opmaat geven om je persoonlijke skills te verbeteren! Door de
cursusnog fanatieker geworden! Een absolute aanrader voor wie zijn
GVBwilt halen en een mooie start wilt maken binnen de golfsport!

17 december 2020,
Luuk was een klant
van Eric

Marco P.T.
Schrage
Financial Advisor
at ING
2 december 2020,
Marco P.T. was een
klant van Eric

Gina de Boer
Private Banker
30 november 2020,
Gina was een klant
van Eric

Bor Boer
CEO & Partner at
TerraProtein
Equity Partners

Een super dag gehad bij Golfbaan De Hoge Dijk met @EricVerhoeven
en @MarciaBastijn! Alle facetten van golf zijn gedurende de
golfcursus voorbij gekomen. De extra aandacht die werd gegeven
met betrekking tot houding resulteerde meteen in een betere swing!
Wat bij mij verder persoonlijk de aandacht trok was het
geavanceerde Trackman systeem, waarbij via een app op je telefoon
de swingbaan van de club en de balvlucht vastgelegd wordt. Zo kun
je precies zien hoe ver de golfbal gaat. Nu ik mijn baanpermissie en
GVB heb behaald kan ik in ieder geval niet wachten om aan de
'swing' te gaan. Ik kom zeker nog eens terug!Minder weergeven
Ik heb de 1-daagse cursus gevolgd bij Eric. En kan het
iedereenaanbevelen! Eric weet op een enthousiaste en doelmatige
wijze debasisprincipes van de golfsport over te brengen. Eric heeft
een fijnemanier van lesgeven en neemt voor iedereen in de groep de
tijdom je verbeterpunten door te nemen. Ik heb een topdag gehad!

Hele leuke, nuttige en leerzame dag gehad met Eric en zijn
team.Bonus was het GVB. Aanrader voor een ieder die in een dag
eenGVB wil halen en ook nog beter wil leren golfen.

30 november 2020,
Bor was een klant
van Eric

Adriaan ten

Eric weet zijn klas te enthousiasmeren en is in staat om op
kortetermijn concrete resultaten te behalen. Zijn persoonlijke aanpak
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Bosch - SaaS
Sales
Recruitment

enhumor, gecombineerd met zéér kundige begeleiding en scherpoog
voor golftechniek, maken zijn lessen een 100% aanrader
voorbeginners én gevorderden.

Co-founder @ NO
CURE NO PAY
+31614533202 /
adriaan@nocureno
29 oktober 2020,
Adriaan ten Bosch
was een klant van
Eric

Jeroen
Slagboom
Eigenaar @
Slagkracht
Personeel

Eric is een vriendelijke en kundige instructeur die de clinic op
eenrelaxte, maar zeker leerzame manier laat verlopen. Aan de
handvan veel praktijk, met daarbij nuttige tips en analyses obv
video,geeft hij je de handvaten om je verder te ontwikkelen in het
spel.Tijdens en na de clinic wordt er documentatie v... Meer
weergeven

13 oktober 2020,
Jeroen was een klant
van Eric

Erik Mulder
Tech 🚀 Driven
🚀 Human 🚀
Business 🚀
Development

Super vriendelijke begeleiding en service. Wil je snel tot een
succeskomen voor je GVB? Dan is a Eric je man!

10 oktober 2020, Erik
was een klant van
Eric

Suzanne de
Jong

Dede eendaagse Gvb cursus via Eric gevolgd en was top! Heel
veelvan geleerd. Vermoeiende maar zeer inspirerende dag!

Management
Assistant at
Stichting Matchis
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9 oktober 2020,
Suzanne was een
klant van Eric

Wim Mul
Credit
Management
Consultant
Credit4U

Op 1 september de GVB cursus gevold te Amsterdam. Cursusleideren
docent Eric Verhoeven is een zeer inspirerende professional.Met veel
humor en nog meer aandacht voor de cursistenstimuleert hij de
deelnemers het best uit jezelf te halen. Het leek ersoms op dat je één
op één les kreeg. De persoo... Meer weergeven

30 september 2020,
Wim was een klant
van Eric

Edwin Bakelaar
Sales Engineer at
Duiker
Combustion
Engineers

Ik heb onlangs de ééndaagse hcp 54 golfcursus gevolgd bij Eric.Zeer
kundige golfprofessional. Prettig direct en qua humor lagenwe zeker
op één lijn. Ondanks de ziedende hitte echt een topdaggehad!

17 september 2020,
Edwin was een klant
van Eric

Edward Spaans
General Manager
Full & Partloads
bij A2B-Online

Met veel plezier kijk ik terug op de cursusdag GVB, met
succesafgerond bij Erik. Professioneel en praktijkgericht opgezet, top
daggehad. Vriendelijke groet, Edward Spaans.

17 september 2020,
Edward was een
klant van Eric

Maxim
Verstraeten

Fantastische en zeer aangename leerkracht. Naast de vele grappenen
grollen toch ook gigantisch veel bijgeleerd over het spelletjetijdens
deze 1-dag cursus, zeker een aanrader!

Formulation
Scientist bij The
Janssen
Pharmaceutical
Companies of
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Johnson &
Johnson
16 september 2020,
Maxim was een klant
van Eric

Jochem de
Haas makelaartaxateur

Eric heeft ons (mijn vrouw en ik) in een dag naar het GVB
geloodst.Een hele gezellige en nuttige dag vol tips en tricks. Eric is
gedrevenen enthousiast. Een aanrader voor iedereen die al een
tijdjeoverweegt zijn gvb te halen. Bedankt Eric!

Eigenaar at De
Haas makelaars &
taxateurs o.z.
14 september 2020,
Jochem was een
klant van Eric

Marten
Dashorst
Architect at KAAN
Architecten

Ik heb in juli 2020 met veel plezier én succes mijn gvb gehaaldonder
begeleiding van Eric. Eric was een aangename docent metgoede,
precieze aanwijzingen, kennis van het vak en duidelijk liefdevoor het
spel. Als je met spoed gvb wil halen is deze cursus zekereen aanrader.

10 september 2020,
Marten was een klant
van Eric

Carmen
Vleggeert Lankamp
Neurosurgeon,
Leiden University
Medical Centre

Mijn zoon en ik hebben onlangs de cursus 'GVB in 1 dag
gevolgd'.Erik bleek een geweldige docent: met humor en heel goede
tipsheeft hij dit een heel leerzame en zeer leuke dag gemaakt.
Hijheeft ons enorm enthousiast gemaakt. De tips die we deze
dagkregen gebruiken we nu nog steeds. Ik zou dez... Meer
weergeven

6 september 2020,
Carmen was een
klant van Eric

Willem van

Mijn GVB Cursus heb ik gevolgd bij Eric Verhoeven. Buiten dat ik
dedag heel veel heb geleerd, werd de les op een hele
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Aalst
DGA bij Duck
Holding B.V. &
Student Business
Administration at
Nyenrode
business
university

aangenamemanier aangeboden. Wat mijn inziens de leercurve extra
versterkt. Kortom: Leerzame cursus, wat wordt versterkt door de
ergvriendelijke Eric Verhoeven. Ik raad het iedereen... Meer
weergeven

5 september 2020,
Willem was een klant
van Eric

Karim Righi
Sales Manager
available from the
1st of February

Eric is een gedreven professional welke mij de ontzettendgeholpen
heeft op een interessante manier de basics van hetgolfen bij te
brengen.

4 september 2020,
Karim was een klant
van Eric

Michel Collée
Service Manager
bij MercedesBenz Dealer
Bedrijven

Ik heb ik heb gekozen voor een 1 dag cursus. Zeker aan
teraden,duidelijke uitleg met een grapje maar wel to the point.

29 augustus 2020,
Michel was een klant
van Eric

Danny
Hellemons
Manager Product
Development at
Schouw
Informatisering

De 1-daagse GVB cursus gevolgd bij Eric eind juli 2020. Een
dagwaarin ik veel geleerd heb. Over het golfspel, de regels
enetiquette met vooraf voldoende informatie om in te lezen.
Maarnatuurlijk het allerbelangrijkste de praktijklessen met technische
ENtactische tips. Je krijgt veel persoonlijke aandac... Meer weergeven
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24 augustus 2020,
Danny was een klant
van Eric

Martijn van
Veldhuizen

Duidelijk en gestructureerde golfles gehad bij Eric. Uitstekende
dagom geïntroduceerd te worden in de golf wereld.

Hiker at Easy Way
chauffeursdiensten
24 augustus 2020,
Martijn was een klant
van Eric

Fred van
Leeuwen
Operational
Manager bij
MAAZ Cheese

Onlangs mijn GVB kunnen behalen via de Golfacademie met
EricVerhoeven. Cursus als ontspannen en plezierig waardoor
een gezonde basis is gelegd in de golfsport. Dit mede door de
inzetvan zeer behendigde professionals.

23 augustus 2020,
Fred was een klant
van Eric

Frank Weijers
Deep Democracy
instructor,
proceskundige,
auteur NOW
WE'RE TALKING!
en RUIMTE transformatieve
polarisatie &
onflicthantering.

Ik heb een eendaagse golfcursus (gvb en handicap 54) gedaan bijEric.
Ik heb niet alleen veel geleerd - echt veel meer dan dat ik vantevoren
dacht te kunnen leren in een dag - maar ook eenintensieve en
tegelijk ontspannen dag gehad. Eric is een zeertoegewijde trainer,
met een heel eigen, directe stijl. Aanrader!

23 augustus 2020,
Frank was een klant
van Eric

Sebastiaan van

Echt iemand met kennis! Als je les nodig hebt op welk gebied

https://www.linkedin.com/in/eric-verhoeven-pga-aaa-head-professional-a9268213/

8/20

8-1-2021

(21) Eric Verhoeven PGA AAA head professional | LinkedIn

Nooten

vangolfen dan ook moet je hier zijn. Zoveel geleerd

Projectleider bij
Incendio B.V
19 augustus 2020,
Sebastiaan was een
klant van Eric

Michael Krul
Rccm
Health & Benefits
Consultant bij
Willis Towers
Watson Health
and Benefits

Heb een erg leuke en zinvolle dag gehad met Eric. Niet alleen
doorhet halen van de GVB maar ook door de goede begeleiding om
hetgolfspel naar een hoger niveau te tillen. Ik heb nu een goede
basisom mee verder te werken. Maar boven alles heeft Eric
meenthousiast gemaakt voor de sport. Ik sta met p... Meer
weergeven

19 augustus 2020,
Michael was een
klant van Eric

Sander Knake
iLOQ - Making life
accessible
19 augustus 2020,
Sander was een klant
van Eric

Kris
Verstraeten
Verantwoordelijke
projectleiders bij
Hubo Belgie

Wij hebben met 2 personen deelgenomen aan de golfcursus vanEric,
hierbij hebben we in 1 dag HCP 54 gehaald. Ze waren
zoweltelefonisch als per mail goed bereikbaar en we konden snel
eendatum prikken op redelijk korte termijn. Alle communicatie
eninformatie vooraf was erg duidelijk, goed bruikb... Meer
weergeven

Dagcursus gehad van Eric. Op en top gedreven professional die
jeecht iets bijbrengt. Onmisbaar als je wil beginnen golfen ofgewoon
beter wilt worden. Hier leg je een echte basis waardoor jeeindelijk op
een goeie manier kan starten. Een aanrader vooriedereen die daarna
plezier wil beleven aan het ... Meer weergeven

1 augustus 2020, Kris
was een klant van
Eric

Harro
Groenman

Na een aantal jaren niet meer te hebben gegolfd, de clubs weer
tehand genomen en om mijn golfgeheugen weer wat op te
frisseneen dagcursus gevolgd bij Eric. Alle facetten van putten, het
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-25 juli 2020, Harro
was een klant van
Eric

Jitte de Vries

kortespel, afslaan en het lopen door de baan, werden vlot, deskundig
enin plezierige sfeer doorlopen. Ik kan beginnend... Meer weergeven

Good training course, excellent teachers

Chief Financial
Officer at Trouw
Nutrition
19 juli 2020, Jitte was
een klant van Eric

Bernadette Das
HR Director,
Senior HR
Manager
8 juli 2020,
Bernadette was een
klant van Eric

Sebastiaan
Rijnders

Een zeer leerzame en intensieve golfdag bij Eric gehad. In korte
tijdwordt met veel persoonlijke aandacht op duidelijke, directe
eneerlijke wijze golf les gegeven. Daarbij wordt steeds
hetallerbelangrijkste voor ogen gehouden: plezier in het
spel!Iedereen die het golf spel wil leren raad ik aan les te nemen bij
Eric.

Mooie, goede, gezellige en leerzame dag met
professionaliteitgegeven door "de Louis van Gaal" van het Golf, Eric
Verhoeven enzijn kompaan Ronald. Zeer zeker een aanrader!

Chief Solutions bij
SR Sales Solutions
7 juli 2020,
Sebastiaan was een
klant van Eric

Martin
Brandjes

Onlangs bij Eric samen met een vriend onze GVBbehaald. De dagzelf
was professioneel georganiseerd en absoluut het geld waard.Ik kan
elke golfer die z’n GVB wilt halen deze dag aanbevelen.

Program Manager
bij Van Berge
Henegouwen
(VBH)
5 juli 2020, Martin
was een klant van
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Eric

Patrick van
Daalen
Acquisitie,
klantbeheer en
adviseur op het
gebied van
zakelijke
mobiliteit.

Een een eendaagse golfcursus met HCP 54 garantie gedaan bijErik.
Wat een leuke en leerzame dag waarin hij je goed helpt je spelte
verbeteren. Erik is eerlijk en direct en daar hou ik wel van. Ookop
maat golfset via hen aangeschaft en inmiddels eerste urentraining
erop zitten. Hij heeft me zeker enthousi... Meer weergeven

5 juli 2020, Patrick
was een klant van
Eric

Egbert van Dijk
Wethouder bij
Gemeente De
Wolden

Golfcursus. Eric geeft tijdens de één-daagse GVB cursus opduidelijke
wijze en recht voor zijn raap les / instructie over degolfsport. Het is
een volle dag met zowel theorie als (veel) praktijk,kortom een
aanrader voor iedereen die beperkt in zijn of haar tijdzit en toch altijd
al zijn of haar GVB wilde halen.

25 juni 2020, Egbert
was een klant van
Eric

Michael
Ambroz
Finance
Integration/Transfo
Project Manager
bij Booking.com

Eric is een trainer die, zonder zijn cursisten te beledigen, houdt
vaneen directe, no-nonsense aanpak. Een aanpak die zeer
positiefuitpakte in onze groep. Door zijn directheid én eerlijkheid
heeft hijons golfniveau in een korte periode naar een hoger niveau
getild.Het belangrijkste is dat plezier de basis is van h... Meer
weergeven

23 juni 2020, Michael
was een klant van
Eric

Stefan
Hoeneveld

Ik heb de gvb in een dag gevolgd en kan er heel kort over zijn: Ericis
de Louis van Gaal onder golf leraren, direct, eerlijk en duidelijk.Een
echte vakman die zijn eigen passie goed over weet te brengen.
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Sales & Account
manager bij iPort
DCS
23 juni 2020, Stefan
was een klant van
Eric

Ronald Talens
Teamleider Parcels
bij GLS

Wij hebben een super dag gehad met Eric! Goede uitleg, nam detijd ,
en gaf goed aan wat we anders moesten gaan doen. Eengeslaagde
cursus met een gediplomeerde coach! Keep up thegood work!

23 juni 2020, Eric was
een klant van Ronald

Paul Jansen
AMBASSADEUR
voor
Gevelpersoneel.nl.
en Ergon Jobs .
Gepensioneerd bij
Deceuninck
Kunststof B.V.

Onlangs een GVB cursus gevolgd bij Golfacademie Nederlandonder
de bezielende leiding van Eric Verhoeven. Eric’s enthousiastemanier
van begeleiden, kritisch, eerlijk en leerzaam hebben onsgeprikkeld
om met plezier de verdere weg in te slaan de golfsport.Op één dag
heeft Erik ons met zijn professionali... Meer weergeven

23 juni 2020, Paul
was een klant van
Eric

Frank Schrage
CEO - Eurotruss
BV - The
Netherlands

Ondanks de spoelende regen, een fantastische cursusdag gehadmet
Eric. Professionaliteit met een gezonde dosis humor en GVBop zak na
één dag knallen! Dank!

1 juni 2020, Frank
was een klant van
Eric

Claudia van de
Peppel

In een dag mijn GVB gehaald was heerlijk! Eric geeft goede tips,zodat
je snel je techniek verbeterd. Nu lekker aan de slag!
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Conrector bij
Kennemer College
(Havo/Vwo)
24 mei 2020, Claudia
was een klant van
Eric

Louis
Lamonerie
MarketingLab |
Scoutfy | Master
Student at
Copenhagen
Business School

This year I completed my Golf License with Eric in English! Eric
wasvery friendly and willing to help in any way he could, despite
thefact that the rest of the group was being taught in Dutch. If you
arelooking to follow the golf course in English in the Netherlands
Idefinitely recommend taking the course with Eric.

15 mei 2020, Louis
was een klant van
Eric

Ruben Dockx
Bid Manager bij
Orange
Cyberdefense
Belgium

Na lang aanslepen, enkele privélessen, wel golfen/niet golfen
...eindelijk de knoop doorgehakt en eind februari jl. de GVB
cursusgevolgd bij Golfacademie Nederland onder de ‘vleugels’ van
EricVerhoeven. Dit is wekelijk het schoolvoorbeeld om aan te
tonendat het perfect mogelijk is om op een efficiënte,... Meer
weergeven

7 april 2020, Ruben
was een klant van
Eric

Jirina Van Daal
Assistent
Accountant bij
IFAA Accountants
&
Belastingadviseurs
BV en Parttime
docent.

Leuke cursusdag gehad met een heldere uitleg! Als beginnendgolfer
tussen wat meer gevorderde spelers heb ook ik een leukedag gehad
en veel geleerd. Eric is geduldig en blijft jeaanmoedigen door te
zetten. Daarnaast aan het einde van de dagpraktische vervolgtips
gehad.

https://www.linkedin.com/in/eric-verhoeven-pga-aaa-head-professional-a9268213/

13/20

8-1-2021

(21) Eric Verhoeven PGA AAA head professional | LinkedIn

17 maart 2020, Jirina
was een klant van
Eric

Wessel
Posthuma
MSc Human
Resource
Management

Een zéér geslaagde golfcursus gehad bij Eric! Door het
kleinegezelschap is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
Zijnprofessionele aanpak in combinatie met een gezonde dosis
humor,zorgen voor een topdag! Echte aanrader!

14 maart 2020,
Wessel was een klant
van Eric

Hilde Indecleef
leerkracht bij
joma merksem

We hebben bij Eric een heel leerrijke dag beleefd!!! Dankjewel
vooralle tips!

14 maart 2020, Hilde
was een klant van
Eric

Jikke van Dijk

Ik heb een fijne en leerzame cursus golf gekregen! Aanrader.

Data&insights
@Rijksmuseum |
Content creator
@SemSocial
14 maart 2020, Jikke
was een klant van
Eric

Maurice
Wisman

Enthousiaste en gedreven trainer. Goede uitleg en veel
geleerd.Aanrader!!

International/
export manager
and country
Manager
Switzerland,
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Austria, Czech
Republic bij Just
Brands - Fashion
& Retail
2 maart 2020,
Maurice was een
klant van Eric

Alex Boers
Senior Drilling &
Workover
Supervisor Critical
Operations at
Saudi Aramco

Ik heb met een groep van vijf Erik’s GVB in een dag gevolgd en ikben
er zeer tevreden over. Je leert in een korte tijd voldoende omdaarna
zelf aan de slag te kunnen; een paar uur op de drivingrange, putten,
theorie en examen en aan het einde van de dag debaan op. Heb
Erik’s persoonlijk advies voor een ... Meer weergeven

18 januari 2020, Alex
was een klant van
Eric

Franjo Stakovic
Industry Sales
Director Benelux
at Grundfos
17 januari 2020,
Franjo was een klant
van Eric

Michel Metten
FFP MFP

To the point and resultaat gericht. Dat is Eric en dat is zijn aanpak.Hij
observeert heel goed en in het kleine team geeft hij ontzettendveel
feedback. Ik golf zelf al jaren maar tijdens de training heb ikeen
aantal tips van Eric gekregen die mij hebben
geholpen.Complimenten Eric voor je professioneel traings... Meer
weergeven

goed geregelde golfcursus gedaan met als resultaat: GVB! wekunnen
(letterlijk) aan de slag met golf!

Onafhankelijk
Financieel Planner
en Adviseur bij
Metten Advies en
FINCQ en BNI-lid.
26 november 2019,
Michel was een klant
van Eric
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Jochem
Mollema

De aanpak van Eric is duidelijk en zonder poespas. Hij heeft eenprima
basis gelegd voor mijn golfvaardigheid.

Adviseur en
IMBOR-specialist
bij InArea
25 november 2019,
Jochem was een
klant van Eric

Thomas
Feenstra
Salesperson Hi
Label | Sales at
World of Wellcare
| Owner choco 4

Samen met een kleine groep van 4 andere ben ik een dag aan deslag
gegaan met de golf cursus van Eric. Een leuke dag waarin veelis
geleerd! Je leert de basics van het golven, behaalt de
nodigecertificaten om de baan op te mogen en ne hebt ook zeker
veelplezier!

21 november 2019,
Thomas was een
klant van Eric

Felix Tangelder
Vitaliteitscoach |
Stress- en Burn
out Coach Mental Coach,
aangesloten bij
NOBCO

Via Eric het GVB/ Handicap 54 gehaald. Zeer de moeite waard: tothe
point, gericht op het huidige golfspel, buitengewoon leerzaamen
gewoon heel leuk.

13 november 2019,
Felix was een klant
van Eric

Maarten
Hoogstraten
Service, After
Sales,
Replacement- and
Optimization

Recent de eendaagse golfcursus bij Eric gevolgd en ik heb Ericleren
kennen als een enthousiast, scherp en bevlogen persoon dieiedereen
meeneemt in het spel golf. Had snel door waar hulpnodig was en gaf
duidelijke aanwijzingen die je direct kuntuitproberen. Een gedreven
golfer die er een mo... Meer weergeven
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Advice, Project
and Contract
Management
12 november 2019,
Maarten was een
klant van Eric

Noah Reymond
Sr Manager
Oncology
Communications
and Public Affairs

Samen met een goede vriend de eendaagse golf cursus bij
Ericgevolgd. Eric weet op een zeer doelmatige en directe manier
debasisprincipes van het golfspel over te brengen. De mix van
theorieen praktijk geven je de houvast en het vertrouwen om gelijk
debaan op te gaan en plezier op de baan te beleven.

12 november 2019,
Noah was een klant
van Eric

Chris Steevens
- Headhunter
Select People
12 november 2019,
Chris was een klant
van Eric

Vincent
Hassink
Senior Manager
APAC

Perfecte 1 daagse GVB cursus met succes behaald. Alle praktijkitems
van de golftechnieken doorgenomen, theorie examen voorde lunch
afgelegd, kortom, geweldig. Eric zijn professionaliteithelpt iedereen
verder om de golfsport te gaan ontwikkelen,praktische tips en
aanbevelingen tijdens deze d... Meer weergeven

onlangs een golfcursus bij Eric gevolgd. Zijn deskundigheid
enenthousiasme maakte de cursus niet enkel leerzaam, maar
zorgdeook voor een leuke tijd. Nogmaals dank voor het gegeven
advies.

2 november 2019,
Vincent was een
klant van Eric

Pieter-Jan Sterk
Partner bij
Hemingway
Corporate Finance

Ik heb de ééndaagse cursus bij Eric gevolgd en raad deze zeker
aanvoor iedereen die een snelle start met het spelletje wil maken.
Ericlegt alles goed uit en door middel van video analyse kun je
precieszien wat je verkeerd doet.
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20 oktober 2019,
Pieter-Jan was een
klant van Eric

Ron Koolen

Het was een mooie leuke ervaring met een goed resultaat!

CEO & Owner @
Prokol Coating
Group
27 september 2019,
Ron was een klant
van Eric

Debbie M. van
de Velde
Executive
Assistant to the
CEO and to the
CFO at Atradius
Credit Insurance

IkEIk heb bij Eric mijn GVB behaald, de begeleiding hierbij van
Ericwas zeer professioneel, hij was gefocust om op een
enthousiastemanier de vaardigheden van het golfspel over te
brengen in depraktijk maar ook met de nodige uitleg over de
golfregels. De mixwas goed gebalanceerd. Ik beveel Eric ten
zeers... Meer weergeven

21 september 2019,
Debbie M. was een
klant van Eric

Joost Plompen
DGA Lieftink
Geveltechniek

Eric leren kennen als een gedreven en enthousiaste professional
bijhet behalen van mijn gvb. Ik korte tijd duidelijke tips
meegekregendie ik meteen in de praktijk kon toepassen.

21 september 2019,
Joost was een klant
van Eric

Stan
Verstraelen

Ontzettend prettige ervaring gehad bij Eric. Was scherp in hetgeven
van zijn aanwijzingen waardoor je snel stappen maakt.Binnen één
dag mijn handicap behaald. Een absolute aanrader.

Creator - Head of
new business bij
Mind Work
Productions
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(people
development)
30 augustus 2019,
Stan was een klant
van Eric

Ernst-Jan de
Keijzer
CFO bij
International
Food Connectors

Lange maar leerzame dag met prettige en
resultaatgerichteprofessional. Kon goed omgaan met verschillende
startniveau's.Deze dag was een goede start van mijn golf avontuur.
Bedankt Eric.

28 augustus 2019,
Ernst-Jan was een
klant van Eric

Addo de
Voogd
Operational
manager at
Widemex
International BV

Prima GVB cursus gelopen. Aandacht voor praktische zaken, die
jedaadwerkelijk helpen om de baan op te kunnen. Uiteindelijk moetje
het daar zelf gaan leren en beheersen. Kan het iedereenaanbevelen.
Addo de Voogd

26 augustus 2019,
Addo was een klant
van Eric

Thierry Ponsen
Area Manager
BeNe GPI Tanks
B.V.

Golfcursus. Onlangs mijn handicap 54 behaald bij Eric in één dag,de
cursusdag als zeer prettig ervaren, intensief, toch ook eenontspannen
sfeer. Eric weet zijn expertise enthousiast over tebrengen, zeker op
het vlak van techniek bij het afslaan, pitchen enputten veel bijgeleerd
en kunnen verbeteren. D... Meer weergeven

26 augustus 2019,
Thierry was een klant
van Eric

Ivo Tack
Leider
Interventiedienst

Onlangs de 1 dag golfcursus gevlgd bij Eric. Eric werkt snel
endoeltreffend, net wat ik zocht omdat dit in België een utopie
blijktte zijn. Een aanrader voor mensen die willen instappen in
dewndere wereld van het golfen. Op deze manier werk
jedrempelverlagend, net wat het golfen nodig heeft.
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bij Agfa Gevaert
26 augustus 2019,
Ivo was een klant van
Eric
Op de warmste dag van deze zomer had ik de GVB cursus van

Eugenie
Verhoef
Project
Professional bij
War Child Holland

Eric.Met alle zorg was deze dag voorbereid en gegeven. Zo
begonnenwe een uurtje eerder vanwege de warmte, alle
putoefeningenstonden gepland in de schaduw, veel flesjes water
drinken, maarvooral oneindig veel goede uitleg, tips, verhalen... Meer
weergeven

26 augustus 2019,
Eugenie was een
klant van Eric
Nog 5 weergeven

Minder weergeven
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