Ronald
Degeling
Cloud Advisor
23 november 2018,
Ronald was een klant
van Eric

Eric is een zeer ervaren trainer/coach. Wat
een inspirerende man! We hebben in 1 dag
ons GVB gehaald. Nogmaals ontzettend
bedankt!

Ton
Meulmeester

Hallo Eric,

Satellite Manager
NEU at Maersk

Nogmaals dank voor de prettige maar
bovenal constructieve cursusdag in
Oktober. Heb je leren kennen als een
gedreven golf man die staat voor zijn eigen
manier van werken en daarmee vele
beginners enthousiasmeert om deze mooie
sport daadwerkelijk te gaan beoefenen!
Met sportieve groet,

17 november 2018,
Ton was een klant
van Eric

Ton Meulmeester.
Rob Evers
Head Spare parts
at GEA
Compression
16 november 2018,
Rob was een klant
van Eric

Hallo Eric,
Nogmaals dank voor de geweldige dag die
je ons bezorgd hebt.
Precies zoals we gehoopt hadden dat we
binnen 1 dag het GVB kunnen halen, met
daarbij aandacht voor het theorie gedeelte,
maar natuurlijk ook voor de parktijk opzet.
Ik kan iedereen aanraden indien men op
versnelde manier het GVB te halen om dit
bij Eric te halen.
Heel veel succes met de trainingen in de
toekomst

Een uitstekende professionele en goed
Eric Hammer
verzorgde één-daagse GVB cursus bij Eric
Osteopathie,
lopen is een aanrader; in een goed
Hammer&Flens
fysiotherapeuten, georganiseerde dag met een heel strak
Gerrmann&Hamm tempo krijg je alle theoretische kennis
fysiotherapeuten, uitgelegd en vooral praktische
vaardigheden aangeleerd in een
Eric Hammer

PMC Stad van de
Zon
16 november 2018,
Eric was een klant
van Eric

persoonlijke ontspannen benadering. Met
humor en professie naar het GVB. Eric is
een prettige pro werkend vanuit een
correcte en goede organisatie.
Eric Hammer

Alex de Groot

Op 18 juli 2018 heb ik bij Eric een 1-daagse
Sourcingmanager training gevolgd en heb ik mijn GVB
Duitsland @ Royal
(handicap 54) gehaald. Het was een
FloraHolland
interessante dag, waarin theorie en praktijk
16 november 2018,
Alex was een klant
in de juiste verhouding voldoende
van Eric
aandacht kregen. Eric is een prettige
persoon met veel verstand van zaken met
alle ins en outs van het golfen, die mij en
de andere cursisten in een zeer korte tijd
de basis heeft geleerd van het golfen. Ik
kan andere geinteresseerden zeker
aanraden om een 1- of 2-daagse training
bij Eric te volgen.
Uiteindelijk leer je golfen door veel te
spelen, net zoals je je rijbewijs haalt en pas
leert auto rijden door te rijden.
Louis
Lamonerie

This year I completed by Golf License with
Eric in English! Eric was very friendly and
Business Student willing to help in anyway he could, despite
at Erasmus
the fact that the rest of the group was
University College
being taught in Dutch. If you are looking to
16 november 2018,
Louis was een klant
follow the golf course in English in the
van Eric
Netherlands I definitely recommend taking
the course with Eric.
Louis
Paardekooper
owner
16 november 2018,
Louis was een klant
van Eric

Prima cursusdag. Duidelijke en heldere
uitleg met voldoende humor. Vooral veel
oefening, uitstekend.

Rob de Jong
Owner Financieel
Adviesbureau
Quintus
16 november 2018,
Rob was een klant
van Eric

Zeer leuke en leerzame dag gehad. Met
uiteindelijk met mijn GVB op zak.
Eric heeft er deze dag voor gezorgd dat ik
nog enthousiaster ben geworden om te
gaan golfen.
Ik ben daarom inmiddels iedere week actief
op de golfbaan.

Nico van der
Minne

Bij Eric de één-dags cursus GVB gevolgd.
Met een kleine groep van vijf krijg je veel
Owner at
persoonlijke aandacht. In een goede
MuseumCatering
opbouw van het programma worden veel
CateringMeesters elementen van het spel behandeld.
Ik denk dat het wel handig is dat je voordat
10 november 2018,
Nico was een klant
je aan deze cursus begint al een keer een
van Eric
club in je handen gehad hebt en minimaal
een mandje hebt leeg geslagen. Dit zowel
voor jezelf als voor je mede cursisten.
Deze cursus bij Eric is zeker een aanrader!
Sue-Yin de
Hoop-Vasilda

Cursus van Eric gehad en aansluitend mijn
Owner DHV Legal GVB behaald. Zijn aanpak van lesgeven is
| Contract Lawyer
precies hoe het zou moeten; no-nonsense,
a.i. bij De Brauw
professioneel, kundig, maar wel ruimte
Blackstone
voor humor en één-op-één begeleiding.
Westbroek
29 oktober 2018,
Sue-Yin was een
klant van Eric

Martina Zwaan Enige tijd geleden heb ik een 1-daagse
Event organiser
GVB cursus gedaan met Eric als leraar. Eric
/communicatie
blijkt een fijne vent; met de nodige humor
assistant a.i.
heeft hij mij in deze ene dag ontzettend
19 oktober 2018,
Martina was een
veel geleerd en enthousiast weten te
klant van Eric
maken voor de golfsport. Een aanrader
dus!
Frank van den
Berg

Leuke en leerzame opleiding bij Eric
gevolgd; met een mooi tempo door de

Managing
Director at AFP
B.V.

verschillende onderdelen van het spel,
inclusief 'de baan op'. Een aanrader!

16 oktober 2018,
Frank was een klant
van Eric

Marco Frijhoff
Specialist in het
ontwikkelen van
organisaties,
teams en
professionals.
Executive Coach
voor
transformationele
leiders.

Plezier, humor en veel geleerd; JOY op de
golfbaan!!

14 oktober 2018,
Marco was een klant
van Eric

Mark
Leemberg
Student aan
Hogeschool TIO
2 oktober 2018, Mark
was een klant van
Eric

Menno
Wolswijk
Vakspecialist
Vastgoed at
ProRail
27 september 2018,
Menno was een klant
van Eric

Gert
Schoenmaker
Pensioenadviseur
bij ABC Pensioen
26 september 2018,
Gert was een klant
van Eric

Afgelopen jaar heb ik de dag-cursus voor
GVB gedaan bij Eric. Dit is mij uitstekend
bevallen, normaal gesproken is dit een lang
traject waar veel tijd in gaat zitten. Maar
met deze cursus had ik binnen 1 dag mijn
GVB. Top!!
Ik heb begin augustus met veel plezier de
GVB in één dag gevolgd bij Eric. Het was
een hele professionele en gezellige dag
met de nodige humor. De individuele en
deskundige coaching heeft mij enthousiast
gemaakt voor het golfspel.
Geweldige coaching. Ik kan Eric van harte
aanbevelen.
Het is altijd een drempel om met golf te
beginnen. Je hebt een golfset nodig en je
golfvaardigheid bewijs (GVB). Hoe start je
dan?
Mijn GVB (hcp 54) in 1 dag gehaald bij de

golf academie met Eric Verhoeven als golf
professional. Een leuke dag met theorie en
volop oefeningen om je golf vaardigheden
te verbeteren. De groep is met vijf
personen klein, dus krijg je volop aandacht.
Een aanrader!
Nu het golf verder uitbouwen door
regelmatig les te volgen. Ook kan ik nu zelf
op iedere baan terecht om mijn spel te
verbeteren.

Tycho Sinnige
Commercial
Project
Management
Officer at
Accenture - PMO
24 september 2018,
Tycho was een klant
van Eric

Pieter Korte
Network Sales
Consultant |
Transaction
Services | ING

Eric heeft ons bedrijfsgezelschap in een
dag tijd de basis van het golfen
bijgebracht. Eric heeft een goede dosis
humor welke je terug zal zien in zijn
benadering van de sport. In een mum van
tijd zal Eric de punten zien die aandacht
behoeven om jezelf te kunnen verbeteren.
Het was een leuke leerzame dag met als
resultaat de papieren op zak om de sport
zelfstandig verder te verkennen. Bedankt
Eric en tot bij een volgende gelegenheid!
Onlangs heb ik eendaagse cursus bij Eric
gevolgd. Zeker een aanrader, je leert de
beginselen van het golfen en aan het eind
van de dag heb je je GVB op zak.

23 september 2018,
Pieter was een klant
van Eric

Eric is een enthousiaste pro die in een zeer
Visionaire
korte tijd heel pragmatisch te werk gaat en
ondernemer in
je de basis van het golfen bijbrengt. Hij
verzekeringswezen
benadert deze sport heel nuchter met de
23 september 2018,
Rene was een klant
nodige humor. Een aanrader als je niet veel
van Eric
tijd hebt om je gvb te halen.
Rene Mogge

Wouter Enders
First officer
Embraer 195/175
21 september 2018,
Wouter was een
klant van Eric

J.G.S. van der
Tak
business
controller bij SVB
Sociale
Verzekeringsbank

Golf cursus gevolgd bij Eric, zeker een
aanrader. Het is een ontspannen dag
waarin je veel leert en zeer nuttige tips en
tricks mee krijgt. Eric is een pro met veel
ervaring en ziet snel genoeg waar je aan
moet werken om je niveau omhoog te
krijgen.
Al met al een zeer leerzame dag.
begin juli een geweldig leuke cursus
gevolgd, met als resultaat hcp54. eric is
een prof die op een leuke manier je weet
te motiveren en je talent naar boven haal...

31 augustus 2018,
J.G.S. was een klant
van Eric

Vera Gielen de Leeuw
Eigenaar at Vera
de Leeuw
Communicatie
26 juli 2018, Vera was
een klant van Eric

Mijn man en ik zijn ca. een half jaar
geleden begonnen met golfen en wilden
graag ons GVB halen om op openbare
golfbanen te kunnen spelen en verder te
oefenen. De dag met Eric vloog voorbij en
wij hebben de nodige kneepjes geleerd.
Daarnaast is het belangrijk om zelf ook
lessen te nemen en veel te oefenen.

Claire
Huibertse

Erg prettige professional om de beginselen
van golf te leren en je GVB te behalen.
Contract Manager Allemaal erg goed geregeld !
/ Legal Counsel
bij Thales

18 juli 2018, Claire
was een klant van
Eric

Erik
W.Dijkshoorn

Recent volgde ik een verkorte GVB cursus
bij Eric en ik kan niet anders zeggen dan
Managing
dat ik uiterst tevreden ben! In een paar uur
Director at Dynniq
wist hij mij door zijn heel persoonlijke en
WPS Group
directe benadering heel veel "kneepjes"
16 juli 2018, Erik was
een klant van Eric

van het golfspel bij te brengen. En in die
mate dat ik in de baan vervolgens ballen
sloeg die ik voorheen voor onmogelijk
hield. Ik raad eenieder een cursus bij Eric
aan! Zelf ga ik bij hem lessen.En dat zegt al
genoeg. Gr Erik Dijkshoorn
Göran Van Tol

Met groot enthousiasme heb ik mogen
Formule Directeur deelnemen aan de GVB in één dag cursus
Trendhopper
van Eric. Het was in alle opzichten een strak
15 juli 2018, Göran
geregisseerde en goed georganiseerde
was een klant van
Eric
dag met 4 anderen. Veel persoonlijke
aandacht en begeleiding, goede instructies
en uitleg. Kortom een dag die ik elke
liefhebber van spel, die graag zijn GVB wil
halen, zou aanbevelen
Eric thx
Rob Brink
Testmanager CB
2.0
14 juli 2018, Rob was
een klant van Eric

Prima cursus gehad door een leuke en
professionele golfinstructreur. Echt een
aanrader. 👍

Vincent du-Pon De golfcursus(GVB) die Eric geeft is zeer
Key account
effectief en leuk!
manager bij IZICO
Door zijn kennis en kunde is hij de ideale
Food Group
golfleraar, door zijn humor blijft ook de
13 juli 2018, Vincent
was een klant van
sfeer er goed in!
Eric
Kortom als je overweegt je GVB te halen
en/of golflessen te volgen, dan is Eric de
ideale partij!
Alain Geens

We hebben in april de GVB cursus gevolgd
Chief Architect bij Eric. Dit was een intensieve training, ook
Field Engagement
met een vleugje humor, maar die ons veel
Division - Service
Technology Unit, heeft bijgebracht! Ik kan deze cursus alleen
maar aanbevelen aan iedereen die wil
Fujitsu Global
27 juni 2018, Alain
starten met golf
was een klant van
Eric

René Lip
Directeur
19 juni 2018, René
was een klant van
Eric

In februari j.l. een golfcursus gevolgd bij
Eric en uiteindelijk het GVB gehaald.
Professioneel, deskundig en veel
individuele aandacht.

Michel Mulder

Ik heb met veel plezier een GVB in een dag
Operations
gevolgd. Met een kleine club gemotiveerde
manager bij BESIX
mensen, waardoor gerichte aandacht van
14 juni 2018, Michel
Eric. Ben enthousiast geworden over het
was een klant van
Eric
golfen!
Reggy Lobry
CFO/Senior
financial
management
13 juni 2018, Reggy
was een klant van
Eric

Job Hakkert
CCH Tagetik
Consultant at
Finext | MSc
Student Strategic
Management
13 juni 2018, Job was
een klant van Eric

Niels
Zondervan
Sales Manager
Fourcroy
Nederland
13 juni 2018, Eric was
een klant van Niels

Mijn zoon heeft de eendagscursus bij Eric
gevolgd. Onder de meest barre
weersomstandigheden, heeft hij met veel
plezier de beginselen van het golfspel
onder de knie gekregen.
De dynamische aanpak van Eric,
gecombineerd humor werkt heel goed. En
het is verrassend hoe snel een en ander
wordt opgepakt. Ik kan deze cursus aan
iedereen aanbevelen.
Tijdens een zonnige en ontspannen dag bij
Eric in één keer handicap 54 gehaald met
professionele en gezellige coaching,
waarbij goed werd ingespeeld op
verschillende ervaring binnen de groep.
Zeker aan te raden!
Wij hebben onlangs bij Eric ons GVB
mogen behalen en zijn sindsdien volop aan
het Golfen door heel Nederland.
Eric is een top gastheer - legt alles duidelijk
en helder uit en heeft daarbij nog gevoel
voor humor.
Wij hebben een top dag gehad en bevelen
Eric absoluut aan.

Niels Zondervan
Fourcroy Nederland
Ron de Graaff
Directeur
ASSOCIER
Werving en
Selectie Mede
oprichter
ASSOCIER
Payroll4Horeca
13 juni 2018, Ron
was een klant van
Eric

Eric Huizing
VP Investments
25 maart 2018, Eric
was een klant van
Eric

Paul Meijer
Owner at
Arpauma
Consultancy
22 februari 2018,
Paul was een klant
van Eric

We hebben een in een dag onze NGF 54
gehaald zowel Theorie als praktijk.
Ik kan iedereen Eric aanraden is een zeer
plezierige maar zeker deskundige PRO.
Zelf nu 4 weken bezig en mijn huidige HAP
is 46
Eric jij heel veel succes met je academie.

Onder prima begeleiding van Eric hadden
we een leerzame dag in Lelystad, waarbij
alle facetten van het golfspel aan de orde
kwamen. Goed was de persoonlijke
aandacht om je techniek te verbeteren.
Enige jaren geleden mijn GVB gehaald in
Duitsland, maar daarna wegens werk er
niets meer aan kunnen doen. Dus de
eendaagse cursus gevolgd. Het was een
zeer goed georganiseerde dag met een
professionele begeleiding. Veel nieuwe
dingen erbij geleerd. Al met al een super
dag die ik zeker kan aanraden.

Wat ikzelf voor bijna onmogelijk hield, is
dankzij Eric gelukt. Op een leuke,
Voedingsdeskundig ontspannen maar uiterste professionele
21 februari 2018,
wijze heeft hij er voor gezorgd dat ik op 17
Christel was een
klant van Eric
november jl., in 1 dag mijn felbegeerde
GVB heb gehaald. Inmiddels heb ik mijn
kunsten al op menig baan mogen tonen en
geloof het of niet; zelfs al mijn eerste birdie
geslagen! Je begrijpt; ik kan Eric van harte
aanbevelen.
Christel van
Spengler

Marcel Robert

Eric heeft mij uitstekend lesgegeven

Serlier RDM
NIMA C

waardoor ik mijn handicap in 1 keer heb
gehaald. Ik kan Eric van harte aanbevelen.

Eigenaar Beyond
MARS
Consultancy per
1-3-2019
beschikbaar
20 februari 2018,
Marcel Robert was
een klant van Eric

Christine Schr
Founder at Bach
Instituut
19 februari 2018,
Christine was een
klant van Eric

Bedo Fransens

Tijdens een zonnige dag de vuurdoop
ondergaan op de golfbaan om GVB te
halen. Leuke groep. Geweldige coaching!
Aan te bevelen
Top cursus veel geleerd in korte tijd

Sales Manager
Projects bij
Nathan Benelux
6 januari 2018, Bedo
was een klant van
Eric

Floris Jan
Wijnveldt
HSSE advisor at
Eneco
3 januari 2018, Floris
Jan was een klant
van Eric

Timo Boutkan
Design Engineer
6 november 2017,
Timo was een klant
van Eric

Onlangs GVB cursus gevolgd. Is zeker een
aanbeveling waard ieder krijgt de juiste
aandacht en tijd met daarbij goede
aanwijzingen, gedoseerd en niet teveel
tegelijk.
Heeft mij, die eerst sceptisch was, zeker
enthousiast gemaakt voor de golfsport en
zelfs zondag ik al eigen set heb
aangeschaft en doorga met deze zeker
moeilijke technische sport. Vandaar dat het
mij aanspreek.
Bedankt
Eric is a driven 'no-nonsense' Golf
professional and that shows during
training. A straight forward approach to all
aspects of the game. I was a bit skeptical of
how much I could learn in one day, but

with some small tips and tricks I could
already see progress on the same day.
Recommend the golf training for junior,
medior, and pro.
Eric Schmitz

Despite my busy schedule during my
Director Technical business trip to Holland, Eric Verhoeven
& Business
still found the time to help me out with a
Development Asia
GVB course. Although we encountered
@ TEAM
typical drizzly Dutch weather, I found Eric's
6 november 2017,
Eric was een klant
professional approach very enlightening. I
van Eric
feel encouraged and confident in my path
forward and have gathered valuable
practical knowledge that I can always track
back due to his on site video's with
comments. Thanks for the fun and
professionalism!
Rene Kok
Algemeen
medewerker bij
idee systemen
6 november 2017,
Rene was een klant
van Eric

Stephan
Uytdewilligen

Eric,
Nogmaals bedankt voor de leuke,
deskundige en leerzame cursus! Deze
cursus GVB in 1 dag kan ik sterk
aanbevelen aan iedereen die wil starten
met golfen.
Erg leuke dag, goede organisatie met
leerzame lessen.

Product Expert
5 november 2017,
Stephan was een
klant van Eric

Afgelopen zomer heb ik samen met een
Marketingmedewe aantal collega's mijn GVB gehaald bij Eric.
bij Masugro
Wat mij betreft een aanrader voor iedere
23 oktober 2017,
(beginnende) golfer! Eric heeft een scherp
Bart was een klant
van Eric
oog voor detail en schroomt niet om je te
wijzen op wat je (niet) goed doet. Zowel
wat betreft je spel, als ook de etiquette van
golf.
Bart Schimmel

Een leuke en zeer leerzame dag, waarmee
Eric er (mede) voor heeft gezorgd dat ik
enthousiaster ben geworden over de sport.
Dank daarvoor!
Leonard Bult
Owner, Lemar BV
29 augustus 2017,
Leonard was een
klant van Eric

Op een mooie zomerdag in Juni heb ik met
een aantal werknemers van Lemar een
leuke dag gehad in Lelystad, waarbij we
onder de deskundige leiding van Eric
Verhoeven ons GVB in 1 dag hebben
gehaald en tegelijkertijd hebben gewerkt
aan een stukje teambuilding. Je maakt
kennis met de basis van deze mooie sport,
zowel in de praktijk als in theorie en voor
mij persoonlijk is het de start geweest voor
een mooie nieuwe uitdaging.
Lemar BV
Leonard Bult

Dirk De Keuster Ik heb een dag les gevolgd bij Eric en ben
Advocaat at DKC- hierover zeer tevreden. Alles was op
LAW
voorhand goed georganiseerd. Er werd
28 augustus 2017,
veel informatie meegedeeld. Ook de dag
Dirk was een klant
van Eric
heb ik op korte termijn veel bijgeleerd
vooral met betrekking tot chippen en
putten. Het is een ideale manier op snel
vooruitgang te boeken.
Bjorn Olthuis
Project Sales
Engineer at
Flamco & HSF Bv
24 juli 2017, Bjorn
was een klant van
Eric

GVB cursus gevolgd bij Eric een zeer
enthousiaste en gezellige dag waarin we
ook vele tips meekregen.
Nu al regelmatig een aantal partijen
gespeeld en het enthousiasme is alleen
maar groter geworden.
Beste Eric nogmaals bedankt.

Thierry de
Hemptinne

Eric, bedankt voor de leuke, deskundige en
prettige opleiding! Graag wil ik de GVB in 1

Business Manager dag cursus sterk aanbevelen aan iedereen
Belux at Rockwool
die wil starten met golfen!
B.V. / Rockpanel
27 juni 2017, Thierry
was een klant van
Eric

Jessie Jossels

Bedankt Eric!
Quality Assurance Het was een zeer leerrijke en leuke ervaring
Manager at
waar we veel hebben bijgeleerd en
HistoGeneX
waarvan het resultaat reeds duidelijk
25 juni 2017, Jessie
was een klant van
zichtbaar is.
Eric
De cursisten werden allemaal heel
persoonlijk geadviseerd en begeleid.
Deze kwalitatieve training is zeker voor
herhaling vatbaar.
Vriendelijke groeten,
jessie
Ivo Wassenaar
Growing the
Automotive
Industry in
Indonesia with
OLX - We are
hiring!

Kundig, enthousiasmerend en een goed
gevoel voor humor. Leren golfen was nog
nooit zo ontspannen en leuk!

5 juni 2017, Ivo was
een klant van Eric

Merlijn Brink
Product Manager
RAE BeNeLux
5 juni 2017, Merlijn
was een klant van
Eric

Philip De
Somviele

In mei 2017 heb ik een golfcursus gevolgd,
waarin Eric met enthousiasme, passie en
plezier een leerzame cursus geeft.
Tips en aanwijzingen zijn helder uitgelegd,
de videoanalyse ter plekke geeft een
helder beeld van wat er goed gaat en wat
de verbeterpunten zijn.

Als een 7 koppige groep Belgische
golfvrienden zijn we enthousiast bij Eric
Commercieel
terechtgekomen teneinde ons spelniveau
technisch adviseur
op te krikken dit in combinatie met de
bij ALSO-GROUP
mogelijkheid het behalen van onze GVB .

2 april 2017, Philip
was een klant van
Eric

Na de vriendelijke ontvangst werd het
meteen duidelijk dat Eric een hoog
professionele benadering aan de dag legt
met de nadruk om ieder individu op korte
tijd te verlossen van in de loop der tijd
opgedane foutjes.
Ondanks het aantal deelnemers heb je
constant het gevoel van een erg
persoonlijke begeleiding , chapeau.
We mogen stellen dat het een vol intense
golfdag is geworden , in een
ongedwongen sfeer doch achteraf
beseffend dat het een zeer leerrijke
ervaring was.
Simpel gesproken hebben we op één dag
meer geleerd dan op voorafgaande clinics ,
ten volle op Eric's conto te noteren
,waarvoor dank.
We komen zeker terug.
P. De Somviele

Sonia Montes

Beste Erik,
Graag had ik nog een extra bedankwoordje
gericht voor de perfecte voorbereiding, de
super leuke en zeer leerrijke dag
Verdere briefing, opvolging en extra
lesmateriaal en video's.
Voor mij is dit al 100 % geslaagd. Ben er
zeker van dat ik nog heel veel plezier ga
beleven aan het golfspel.
Fijn weekend en groetjes
Sonia Montes

Country Head of
Ocean Freight
BeLux at
Panalpina World
Transport N.V.
13 maart 2017, Sonia
was een klant van
Eric

Bas de Wit
Sales Manager
Keller Retail bij
Keller Keukens
B.V.

Eric, bedankt voor de goede begeleiding
en duidelijke uitleg tijdens de cursus van
afgelopen vrijdag!! Ik hoop je nog een keer
tegen te komen op de baan! Bas

7 maart 2017, Bas
was een klant van
Eric

Adrian McPhee Eric is an excellent teacher and talented
Head of
golfer. His sense of humour and passion
Technology at
for the game made my experience earning
LeasePlan Digital
the Golfvaardigheidsbewijs (GVB - Dutch
7 maart 2017, Adrian
was een klant van
golf permit) enjoyable, highly
Eric
recommended!
Joost
Roozekrans
Certified
Eventmanager
EMa | Events &
Sponsoring at
ABN AMRO
MeesPierson
regio MiddenWest & Zuid-West

Door Eric heb ik snel en goed de basis van
het Golfen onder de knie gekregen.
Vooral de persoonlijke aandacht en de
videoanalyse heb ik als zeer prettig
ervaren. Ik kan de GVB in 1 dag cursu dan
ook aanbevelen aan iedereen die met een
goede start aan de golfsport wilt beginnen.

17 januari 2017,
Joost was een klant
van Eric

Marck Osinga
Area sales
manager at
Mascot
International A/S
15 januari 2017,
Marck was een klant
van Eric

Maarten
Hetterschijt

In oktober 2016 heb ik de 1-daagde gvb
cursus van Eric doorstaan. Met humor en
enthousiasme over het golfspel leert hij de
belangrijkste elementen. Door met name
de aandacht op het korte werk te richten
scoor je snel punten in de baan. Of zoals hij
het zelf zei; uren ballen slaan op een
driving range kan iedereen. Hij geeft ook
goedaardig dat het bevordelijk is om
regelmatig een lesje te pakken hetgeen ik
ook gedaan heb. Ikzelf ben inmiddels
hooked aan het spelletje!

Een maand geleden mijn GVB behaald bij
Eric. Erg veel geleerd en goed aan mijn
People manager / techniek kunnen werken. Eric is een
Trainer-Coach /
toegankelijke pro, met veel kennis en
Gedreven /
Resultaatgericht / ervaring. Ook de filmpjes die hij maakt

Oprecht /
Betrouwbaar
27 oktober 2016,
Maarten was een
klant van Eric

geven mooi inzicht over je houding en hoe
deze aan te passen. Echt een aanrader voor
mensen die graag de baan in willen zonder
dat ze daar een wekenlange cursus voor
moeten volgen.

Whitney van de Ik heb binnen een dag mijn GVB bij Eric
Panne
Verhoeven met veel plezier behaald. Eric is
Assistent
erg enthousiast en professioneel en leert je
Department
op een plezierige manier de regels en
Manager at de
technieken van het golfspel bij. Tot ziens
Bijenkorf
op de golfbaan!
21 september 2016,
Whitney was een
klant van Eric

Michel Verbeek Op een leuke, ontspannen wijze de GVB
directeur at JMV
cursus gevolgd bij Eric waarbij er veel
Groep
aandacht is voor het individu door de
30 augustus 2016,
Michel was een klant kleine groep cursisten.
van Eric
Bedankt voor de wijze lessen Eric en we
gaan met veel plezier onze techniek verder
verbeteren.
Kik van Swol
Specialist
Riolering at
Gemeente
Medemblik
25 augustus 2016,
Kik was een klant van
Eric

Met veel plezier heb ik, samen met mijn
vrouw, onze GVB bij Eric gehaald. Eric is
scherp op je techniek/swing en op het
kennen en toepassen van de regels bij het
golfen maar vooral het plezier in de
golfsport staat vooraan.

Ferdinando van Eric Verhoeven heeft onze groep van vijf
de Panne
personen binnen een dag de
Helping
basisvaardigheden van het golfen
organizations to
aangeleerd. Eric werkt met veel
respond to fast
changing markets enthousiasme en weet dit ook over te
brengen op zijn kandidaten. Tevens geeft
22 augustus 2016,
Ferdinando was een hij iedere kandidaat op een geschikte
klant van Eric
manier advies en begeleiding. Bedankt Eric
en tot ziens op de golfbaan.

Jeroen Slaghuis Beste Eric Verhoeven PGA AAA head
Projectleider
professional,

Geotechnisch
bodemonderzoek
Het was een zeer leerzame en leuke dag.
bij BAM
Infraconsult bv en Veel tips gekregen wat ik in de baan kan
Multiconsult
gebruiken.
22 augustus 2016,
Jeroen was een klant
van Eric

Bassir Ihity
Branch Manager
Medentex NL a
Rentokil Initial
Company
13 juli 2016, Bassir
was een klant van
Eric

Vriendelijk bedankt,
Jeroen Slaghuis
We hebben een hele leuke en leerzame
dag gehad samen met Eric op de golfbaan.
Door zijn enthousiasme en passie, kan hij
op een hele natuurlijke manier de sport op
een hele leuke manier overbrengen aan
zowel beginners als gevorderden.
Een aanrader als je een leuke team dag wilt
houden.

Maxime Post
Nairobi
12 juli 2016, Maxime
was een klant van
Eric

Afgelopen zondag (10-7-16) heb ik mijn
GVB behaald bij Eric Verhoeven. Ik heb het
als een zeer leerzame en ook plezierige
dag ervaren. Eric neemt je in een dag mee
door het volledige spel. De video analyses
zijn ook erg prettig. Kortom: een absolute
aanrader!

