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DE GOLF ACADEMIE EN HET 9-STAPPENPLAN

Na de introductie van het 9-stappenplan in 2012 was de impact al duidelijk zichtbaar. Spelers 
en professionals omarmen het plan steeds meer, zodat de golfer een betere structuur krijgt in 
zijn of haar opleiding naar beter golf.

De laatste vier jaar zijn er door ontwikkeling en feedback uit de markt wat aanpassingen in het 
plan gekomen, waardoor het tijd werd voor een nieuwe en verbeterde versie van het handboek. 
Inmiddels maakt het 9-stappenplan deel uit van een totaalplan: De Golf Academie. 

De Golf Academie staat voor alles waar men kan werken aan de golfvaardigheid en het ver-
groten van de kennis over golf voor de golfers, golfprofessionals, golfclubs en golfbanen. De 
logische onderdelen van De Golf Academie (degolfacademie.nl) zijn daardoor:

• lessen en oefenen (o.a. met behulp van het 9-stappenplan)

• speelstatistieken en analyse

• uitleg van de Golfregels

In dit handboek zullen al deze onderdelen duidelijk aan bod komen. Er is een duidelijke uitleg 
over de onderdelen van De Golf Academie, maar ook over hoe het geheel onderdeel kan uit-
maken van een sportief beleid van de golfbaan. Dat laatste is steeds belangrijker. We zien dat 
de golfbanen de professionals meer en meer betrekken bij het beleid. Om leden te behouden, 
moet je meer doen dan alleen een golfbaan aanleggen en onderhouden, golfers moeten zich er 
thuis voelen en er graag komen en hoe kan dat beter dan met een leuk en gevarieerd jaarpro-
gramma.

Veel leesplezier!
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WAAROM SPORTIEF BELEID?

Golfclubs, golfbanen en golfscholen ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat mensen wil-
len (leren) golfen. Kerntaak van deze organisaties is dus het aanbieden van producten om het 
golfen mogelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen en hen te binden aan de golfsport. 
Elke organisatie heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar dient ervoor te zorgen dat 
de producten op elkaar en op de golfers zijn afgestemd. Dit vraagt om een goed beleid met als 
kern het sportief beleid. Dit is van essentieel belang voor het voortbestaan van de golfclub, de 
golfbaan én de golfschool.
De laatste jaren is de groei in de golfsport gestagneerd en moeten golfclubs meer ondernemen 
om het ledenbestand op peil te houden, moeten golfbanen meer aan marketing doen om het 
aantal gespeelde rondes op een goed niveau te houden en moeten de golfscholen actief men-
sen benaderen om te komen lessen.
De uitdaging is om gezamenlijk een productaanbod samen te stellen dat voldoet aan de be-
hoeften van de verschillende doelgroepen. Samenwerking is hierin van levensbelang.

Om een goed en gedegen sportief beleid te ontwikkelen en te borgen, is het nodig om een 
coördinator Sportief Beleid aan te wijzen en op te leiden. Deze persoon zou onderdeel van het 
bestuur moeten uitmaken. Opleiden kan middels de succesvolle cursus Sportief Beleid waar het 
bestuurslid, samen met de golfprofessional en eventueel de baanmanager, aan kan deelnemen. 
Tijdens deze cursus krijgen zij handvatten om het sportief beleid vorm te geven.

Een belangrijk onderdeel van het sportief beleid is De Golf Academie: een professionele tool 
waarin de golfprofessional en de golfer alles kunnen vinden om aan hun vaardigheid te werken. 
In dit boek worden alle componenten van De Golf Academie duidelijk omschreven, zodat een 
helder beeld verkregen wordt hoe deze tool ingezet kan worden.

In dit hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan de drijfveren van de golfer. Zodat we weten 
wat hen beweegt en waar we rekening mee moeten houden tijdens het ontwikkelen van sportief 
beleid.
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DE DRIJFVEREN VAN DE (BEGINNENDE) GOLFER

Ieder mens is uniek, maar we zijn ook kuddedieren met ongeveer dezelfde basisbehoeften. 
Mensen zoeken bezigheden die aan deze basisbehoeften voldoen. Zo maken mensen eigen 
keuzes die sterk beïnvloed worden door basisbehoeften, waarbij kuddegedrag een belangrijke 
rol speelt.

We gaan bijvoorbeeld liever uit eten in een vol dan in een leeg restaurant, hoewel we misschien 
betere service kunnen verwachten in het lege restaurant. Waarom dan liever in een voller res-
taurant? Ook gaan we liever eten in een restaurant waar we herkend worden. Waarom is dat zo 
belangrijk?

Zo worden we ook lid van sportclubs. Liefst met enigszins gelijkgestemden. Waarom doen we 
dat? Om de menselijke motieven beter te begrijpen, is het handig gebruik te maken van de 
breed geaccepteerde theorie van Maslow.

MASLOW: HIËRARCHIE VAN BEHOEFTEN

De piramide van Maslow is een theorie waarmee behoeften van consumenten verklaard kunnen 
worden. De theorie is gebaseerd op het idee dat ieder mens eerst bepaalde basisbehoeften 
heeft. Pas als de eerste behoeften zijn voldaan, zal de consument de behoefte of de ruimte heb-
ben om de volgende fase te realiseren.

De piramide van Maslow kent vijf fasen.  

Studie, creativiteit, problemen oplossen, ethiek,

onbevooroordeeld, jezelf kunnen zijn, zelfbewustzijn

Status, prestige, achting, succes, zelfwaardering,

respect van en voor anderen

Liefde, vriendschap, erbij horen,

genegenheid, familie

Veiligheid, orde, stabiliteit,

gezondheid, bescherming

Ademen, eten, drinken, seks, slaap,

ontspanning, beweging
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De top drie behoeften van Maslow zijn stuk voor stuk behoeften die vooral ingevuld kunnen 
worden in groepsverband. Hier is de verbinding met de mens als kuddedier:

• sociale acceptatie: het is duidelijk dat hier andere mensen voor nodig zijn, acceptatie gebeurt 
door de groep.

• waardering: kun je alleen van andere mensen krijgen.

• zelfontplooiing: kan in principe zonder andere mensen plaatsvinden. Je kunt alleen gaan 
studeren of alleen gaan oefenen om verder te slaan. Maar het heeft pas effect als je het 
resultaat met anderen kunt delen, als je kunt laten zien hoe ver je de bal nu kunt slaan na alle 
oefening.

WAT KAN GOLF BETEKENEN VOOR MENSEN IN HUN MASLOW PIRAMIDE? 

In golf ligt voor een groot deel de focus op nieuwkomers. Golf is de gedeelde passie. Op zich 
is daar niets mis mee, zolang we rekening houden met de basisbehoeftes en het kuddegedrag 
van mensen om te voorkomen dat een of meer basisbehoeften niet ingevuld worden waardoor 
(nieuwe) golfers de sport verlaten.

SOCIALE ACCEPTATIE

Als mensen voldoende te eten en te drinken hebben en zich in een veilige en stabiele omgeving 
bevinden, dan is de volgende behoefte een sociale: vriendschap en liefde. Saamhorigheid is een 
sterke sociale behoefte.
Golf kan heel goed voorzien in de sociale behoefte om ergens bij te horen, zowel bij beginners 
als gevorderden. Bijvoorbeeld:

• Groepsvorming door het ontstaan van vriendschappen en saamhorigheid. In golf kan een 
sterke focus liggen op die groeps- en vriendschapsvorming bij beginners in de groepslessen; 
zorg dat het een vriendengroep wordt.

• Bij gevorderden wordt de vriendschap en saamhorigheid versterkt door samen te trainen, 
samen te lessen, samen te golfen, samen competitie te spelen.

Om je onderdeel te voelen van een groep is het van belang dat je de mores van de groep be-
grijpt en daaraan voldoet. Bij golf is etiquette in feite de mores van de groep. “Als ze zich maar 
aan de etiquette houden” is een veel gehoorde kreet als het over nieuwe golfers gaat. Voor de 
nieuwe golfers is het juist toepassen van de golfetiquette daarom zo belangrijk: het is een voor-
waarde om je thuis te voelen in golf.
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WAARDERING

De vierde behoefte in de piramide van Maslow is waardering en erkenning, waardoor mensen 
zelfrespect krijgen. De theorie is dat als een consument veiligheid, vriendschap en/of liefde 
en genoeg te eten heeft, hij dan pas de mogelijkheid heeft om waardering en erkenning na te 
streven. “De groep heeft mij in de vorige fase geaccepteerd, nu kan ik mij gaan profileren in de 
groep.”
Golf kan heel goed voorzien in deze waarderingen/erkenning:

• Ik word herkend door medewerkers van de golfbaan die mij bij naam aanspreken en dat is 
een teken dat ik belangrijk ben, gewaardeerd en erkend word als klant/lid.

• Ik ben onderdeel van een golfclub die ergens voor staat, die leden heeft die mij kennen en 
het waarderen en blij zijn als ik er ben.

• Ik word gerespecteerd om mijn sportieve prestaties: maandbeker, birdieboom, golfhandicap. 
longest drive.

ZELFONTPLOOIING

De vijfde en hoogste fase in de piramide van Maslow is zelfontplooiing. Zelfontplooiing is te 
bereiken door een studie te volgen, door te leren golfen en door het wezen van de sport te 
doorgronden.

Wat kan golf doen?

• Golf is met haar imago een ideale manier van zelfontplooiing voor een hoop mensen. Voor-
waarde is wel dat we golfers onderdeel maken van de golfcommunity en voorkomen dat zij 
zich buitengesloten voelen, bijvoorbeeld beginners.

• Ook beter leren golfen speelt een belangrijke rol bij zelfontplooiing.
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WAAR HEBBEN SPELERS BEHOEFTE AAN?

In opdracht van de NGF en NVG heeft het Mulier Instituut een onderzoek gehouden onder 
golfers. Eén van de vragen was wat golf beter kon doen voor hen, de spelers.

Hieronder staan quotes van deels actieve (A) en niet-actieve (NA) golfers. Heldere punten waar 
kansen liggen voor de golfbranche om door golf spelers beter te helpen te kunnen voorzien in 
hun behoeften. Maar ook bedreigingen: door geen rekening te houden met deze sociale behoef-
ten blijven nieuwe én bestaande golfers de sport verlaten. Met name voor het behoud van de 
nieuwe golfers zou op dit gebied veel bereikt kunnen worden.

Niet-actief: “Als beginnende golfer zoek ik andere beginners om in groepsverband verder te 
trainen en beter te worden.” Maslow: sociaal, erkenning, ontplooiing

Actief: “Meer activiteiten om elkaar te leren kennen.” Maslow: sociaal

Actief: “Sfeer wordt bepaald door de vaste, veelal oudere leden. Houden geen rekening met de 
werkenden.” Maslow: geen sociaal, erkenning

Niet-actief: “De sfeer op de golfbanen moet wat relaxter zijn. Vaak zijn de mensen in de 
commissies belerend en uit de hoogte.” Maslow: geen sociaal, erkenning

Niet-actief: “Het is fijn als je niet zo goed thuis bent op de club en dat je begeleid wordt in de 
regels en waar alles is.” Maslow: sociaal, erkenning

Actief: “De sfeer in het clubhuis wat gezelliger dat de leden blijven hangen en meer bij elkaar 
gaan zitten.” Maslow: sociaal

“Het zou leuk zijn om ook andere activiteiten in het clubhuis te kunnen realiseren” Maslow 
sociaal

> Klik hier voor het onderzoek

http://www.mulierinstituut.nl/projecten/sporttak-specifiek/onderzoek-golfers/


11 HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE • INLEIDING

HET GOLF SPORT BUSINESS MODEL

EXPLOITANT VOORZITTER

Welke activiteiten 
zijn er nodig?

Wie zijn 
onze partners?

Welke mensen en middelen 
hebben we nodig?

Wat kost het?

Hoe bereiken we onze doelgroep?

Wat zijn de inkomsten?

Voor wie zijn we er?

Wat bieden wij?

Hoe onderhouden wij onze relaties?

PRO

PRO

NGF

LES

JAAR

SPONSORGELD
Greenfee Lidmaatschap Aandeel

Marshal

MAAND
LID

Het Golf Sport Business Model geeft je handvatten om een vertaling te maken van een tradi-
tioneel businessmodel (de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en 
behoudt) naar een model voor de golfclub of golfbaan.
Het model maakt in één blik duidelijk hoe alle onderdelen van het speelveld met elkaar in ver-
band staan en beslissingen over de verschillende onderdelen elkaar beïnvloeden. Als club kun 
je het model gebruiken om samen met alle bij de club en baan betrokken partijen de vragen te 
doorlopen en te beantwoorden.

Oorsprong van het model
Het (Golf) Sport Business Model is afgeleid van het ‘Business Model Generation’. Dit model is 
ontwikkeld onder leiding van Alex Osterwalder en is door middel van cocreatie met 450 andere 
auteurs tot stand gekomen. In Nederland heeft het Team ‘Sport Business Model’, bestaande uit 
Berend Rubingh, Hans van Egdom en Danny Meuken, het model verder ontwikkeld en gemaakt 
tot een Sport Business Model; de teamleden passen dit model toe tijdens hun opdrachten. De 
samenwerking tussen Berend Rubingh en de NGF heeft uiteindelijk geleid tot het Golf Sport 
Business Model.
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NGF EN HET GOLF SPORT BUSINESS MODEL

Als NGF zijn we steeds meer betrokken bij de ‘zakelijke aspecten’ van de golfsport en de 
aanbieders van de sport. Hoe kan het ook anders, een gezonde vereniging of een gezonde 
exploitatie is immers een belangrijke voorwaarde voor het in continuïteit aanbieden van de 
sport. We zijn al een tijd aan het nadenken over hoe we kunnen laten zien waarom wij als NGF 
doen wat we doen. Met het model denken wij een communicatiemiddel te hebben gevonden 
om aan te geven waar onze producten en diensten passen binnen de vraagstellingen, binnen 
het speelveld. Hiernaast zal het ons ondersteunen in de gesprekken die we bij je voeren over de 
golfschool en golfbaan. Als laatste en het belangrijkste: wij hopen dat de visuele weergave van 
het model je zal ondersteunen.

Hoe kun je dit model gebruiken?
Het model kan een startpunt of hulpmiddel zijn voor een discussie of vergadering op de golf-
club of golfbaan. Je kunt het model, de stappen en de onderliggende vragen gebruiken om met 
elkaar de club of baan te bespreken: zijn er nieuwe doelgroepen, wat gaan we ze bieden, wie en 
wat hebben we daarvoor nodig?

In negen eenvoudige stappen word je door het model heen geleid.
Het model biedt ook structuur voor een brainstormsessie: een sessie met veel verschillende 
mensen, met veel uiteenlopende ideeën en standpunten, om gezamenlijke invulling te geven 
aan de club of baan. Je kunt hier bijvoorbeeld het lege canvas gebruiken om daar ideeën op te 
‘plakken’ (met post-its) of te schrijven.

EXPLOITANT VOORZITTER

Welke activiteiten 
zijn er nodig?

Golf Sport 
Business Model

Wie zijn 
onze partners?

Welke mensen en middelen 
hebben we nodig?

Wat kost het?

Hoe bereiken we onze doelgroep?

Wat zijn de inkomsten?

Voor wie zijn we er?

Wat bieden wij?

Hoe onderhouden wij onze relaties?
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DE NEGEN VRAGEN

1  VOOR WIE ZIJN WE ER?

• Voor wie zijn we er op dit moment? 
• Voor wie willen we er zijn?
• In welke groepen (segmenten) kunnen we onze klanten verdelen?

2 WAT BIEDEN WIJ?

• Wat is de dienst die we leveren?
• Welke waarde heeft dit voor onze klanten?
• In welke klantbehoeften voorzien we?
• Welke diensten bieden we aan elk klantsegment?
• Wat maakt ons uniek ten opzichte van anderen?

3  HOE BEREIKEN WE ONZE DOELGROEP?

• Via welke kanalen willen onze klantsegmenten worden bereikt? 
• Hoe bereiken we ze nu? 
• Hoe zijn onze kanalen geïntegreerd? 
• Welke werken het beste?

4  HOE ONDERHOUDEN WIJ ONZE RELATIES?

• Wat voor relatie verwacht elk van onze klantsegmenten 
dat we met ze zullen aangaan en onderhouden? 

• Welke klantrelaties zijn we al aangegaan? 
• Hoe wil de klant geïnformeerd worden? 
• Hoe communiceren we met onze klanten?

5 WAT ZIJN DE INKOMSTEN?

• Waar zijn verschillende klantsegmenten bereid voor te betalen en hoeveel?
• Waarvoor betalen zij op dit moment? 
• Hoe betalen zij op dit moment? 
• Hoe zouden ze het liefst betalen? 
• Welke andere inkomstenbronnen zijn er?

NGF

LES

JAAR

MAAND
LID

SPONSORGELD

Greenfee Lidmaatschap Aandeel
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6 WELKE MENSEN EN MIDDELEN HEBBEN WE NODIG?

• Welke mensen en middelen zijn er nodig om te bieden wat we 
willen bieden, de relaties te onderhouden en de doelgroepen te 
bereiken?

• Welke mensen moeten we in huis hebben om de activiteiten uit te 
kunnen voeren? 

• Welke middelen hebben we daar bij nodig?

7 WELKE ACTIVITEITEN ZIJN ER NODIG?

• Wat moeten we doen om te zorgen dat we de dienst kunnen 
leveren die we beloofd hebben aan onze klanten?

8 WIE ZIJN ONZE PARTNERS?

• Wie hebben we nodig en kunnen we goed gebruiken bij het 
realiseren van onze diensten? 

• Welke benodigde ‘mensen en middelen’ halen we bij partners 
vandaan? 

• Welke ‘activiteiten’ worden door partners uitgevoerd?

9 WAT KOST HET?

• Wat kost het om de dienst te leveren? 
• Wat zijn de belangrijkste kosten die horen bij ons model? 
• Wat zijn de kosten van mensen en middelen?
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PRAKTIJKVOORBEELDEN

DE DOMMEL BOEKT SUCCES MET DE PIRAMIDETRAINING

Uitgangspunten Piramidetraining

• Het bieden van een breed aanbod voor elk niveau.

• 9-stappenplan als basis.

• Indeling in groepen op basis van doelstelling, niveau, potentie en commitment.

• Jaarprogramma: meer dan alleen de competitie.

• Meetbare en haalbare doelen opstellen.

• Regelmatige evaluaties (aan de hand van degolfacademie.nl).

• Het verbeteren van individuele prestaties.

• Meer plezier in het spel!

Uitvoering

TOP GOLFERS

LAGE HANDICAP

ACTIEVE DEELNEMERS PIRAMIDE TRAINING

ALLE LEDEN VAN D
E D

OMMEL

THEMABIJEENKOMSTEN
Voor alle leden, onder meer:
• Introductie mentaal
• Introductie TPI
• Regelkennis in de praktijk
• Materiaalkeuze  
• Kosten worden betaald door de club.

SUBTOP GOLF GROEP
(2 GROEPEN)
•  Tien uur groepstraining hele groep

(6 personen)
• Tien uur training (2 personen) 
• Vijf uur privétrainingen
• TPI-screening 
• TPI-groepsfi tness
•  Vier uur per week

trainen van
aandachtspunten

•  Minimaal één ronde
per week spelen

• Deelname aan vier Q-wedstrijden
• Actief onderhoud De Golf Academie
• Ondersteunen pro’s bij jeugdprogramma
• Eigen bijdrage: 300 euro.

TOP GOLF GROEP (1 GROEP)
• Twintig uur groepstrainingen (6 personen) 
• Tien uur training (2 personen)
• Tien uur privétraining
• Acht uur baanbegeleiding
• TPI-screening en -groepsfi tness
• Acht uur per week training aandachtspunten
• Minimaal één ronde per week spelen
• Deelname aan vier q-wedstrijden
• Actief onderhoud De Golf Academie

• Ondersteunen pro’s bij jeugdprogramma.
• Eigen bijdrage: 250 euro.

SPORT GOLF GROEP

(25 GROEPEN)
•  Vij� ien uur groepstraining

(6 personen)
• Drie uur privéles

• Minimaal één keer per twee 
weken een ronde spelen
• Deelname aan vier 

Q-wedstrijden
• Actief onderhoud De Golf 

Academie.
• Eigen bijdrage: 233 euro.

PIRAMIDETRAINING

BIJ DE DOMMEL

INDELING GROEPEN
Voor de ‘onderste’ twee groepen geldt geen selectie. Bij de 

hoogste niveaus worden de spelers uitgenodigd door de 

Technische Commissie. De selectie vindt niet alleen plaats op 

basis van golfniveau. Ook de motivatie en inzet van de speler 

en de bereidheid om bijvoorbeeld te helpen bij jeugdlessen 

spelen een rol. 

Piramidetraining.indd   1 04/11/15   18:10

Resultaat

• 2014: 130 deelnemers (start van het programma)

• 2015: 240 deelnemers

• 2016: Meer dan 300 deelnemers!

> Voor meer informatie: info@gcdedommel.nl
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GOLFCLUB ZWOLLE: GOED SPORTIEF BELEID LEIDT TOT GROEI EN BLOEI!

Uitgangspunten Golfstart

• Doelgroepen bepalen o.b.v. het club-DNA.

• Opstellen van sportief beleid is cruciaal.

• Optimaliseren samenwerking met de golfprofessionals.

• Product in de markt zetten om nieuwe leden te werven.

• Bekendheid bij iedereen in de regio Zwolle tussen de 20 en 50 jaar die nog nooit heeft ge-
golfd.

Uitvoering Golfstart

• 5 golflessen.

• 2 maanden gebruik van alle oefenfaciliteiten.

• 2 maanden gebruik van de Par-3 baan.

• 2 maanden gebruik van golfmateriaal.

• 1 enthousiaste mentor

• Lid worden? Eerste 2 maanden gratis lidmaatschap. Dit is voor € 95,-.

Resultaat

• Eerste jaar (2016) meer dan 300 deelnemers.

• Na 6 maanden meer dan 40 nieuwe leden.

• De leden zien dat er wat gebeurt en worden zelf ook enthousiast en melden zich aan als 
vrijwilliger/mentor.

> Voor meer informatie: peterhemmen@golfclubzwolle.nl
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DEGOLFACADEMIE.NL

Degolfacademie.nl is de online-begeleider voor elk type golfer en een uitstekend hulpmiddel 
voor de golfprofessional dat naadloos aansluit bij het 9-stappenplan. Met de functionaliteiten 
van De Golf Academie zorg je voor een professionele uitstraling van je golfschool en golflessen.

De Golf Academie voorziet de golfprofessional in tal van voordelen:

• Eenvoudig lesklanten uitnodigen om gebruik te maken van De Golf Academie. 

• Een overzichtelijk dashboard van al je leerlingen die gebruik maken van De Golf Academie.

• Een communicatiemiddel tussen de golfprofessional en de golfer.

• Een duidelijke toelichting en begeleiding in de voortgang van het 9-stappenplan.

• Video-oefeningen per stap als onderdeel van het 9-stappenplan.

• De mogelijkheid om lesaantekeningen bij te houden, eventueel met bijlage.

•  Het monitoren van uitgebreide statistieken naar aanleiding van de gespeelde golfrondes en/
of wedstrijden.

• Op een gemakkelijke en overzichtelijke manier een lessenschema aanmaken voor je leerling 
of groep. Je kunt deze zelfs kopiëren naar een andere speler of groep.

• Een uitgebreide digitale ondersteuning met instructieborden, promotiematerialen, Drills & 
Skills en Spelenderwijs leren.

De Golf Academie ondersteunt je als golfprofessional ook bij het toepassen van het 9-stappen-
plan:

• De Golf Academie laat je zien wat de golfer bij elke stap van het 9-stappenplan moet leren. 

•  Een richtlijn voor de hoeveelheid golflessen die de golfprofessional noodzakelijk acht om een 
bepaalde stap door te lopen. 

• Een overzicht van oefeningen en verwachte tijdsduur voor een optimale invulling van een 
golfles.

• Het formuleren van doelstellingen in samenspraak met de golfer.

•  Een trainingsschema dat geheel op de wensen en behoefte van de golfer kan worden afge-
stemd.

• Als een golfer later instroomt, dan is het eenvoudig te achterhalen wat hij/zij in de stappen 
daarvoor zou moeten doorlopen om de kennis alsnog op te doen.

De site degolfacademie.nl is ook op mobiel en tablet goed te 
gebruiken en daardoor handig in te zetten tijdens de golflessen! De 
golfer kan de aantekeningen van de golfprofessional direct na de 
golfles thuis teruglezen.
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GEBRUIK VAN DE GOLF ACADEMIE

Onderstaande film kan je gebruiken als promotie en uitleg voor De Golf Academie. Wanneer je 
deze film wilt gebruiken op je website, kan je contact opnemen met alexander.renders@ngf.nl.

Vanaf medio 2017 kunnen golfers automatisch hun qualifying-kaarten 
toevoegen aan degolfacademie.nl via de Golf.nl-app en hun club!

mailto:alexander.renders%40ngf.nl.?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=UPk-j9_eQ-A&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=101


HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE

GOLFREGELS



21 HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE • GOLFREGELS

GOLFREGELS

Als golfprofessional en handicap- en regelcommissie is het belangrijk uit te dragen dat het goed 
en leuk is om volgens de golfregels te spelen en gebruik te maken van het handicapsysteem. De 
belangrijkste golfregels kennen is noodzakelijk om het spel goed te kunnen spelen en vooral om 
straks actief met de handicap bezig te zijn. Alle regels kennen is veel en ingewikkeld. Maar de 
belangrijkste regels zijn met goede begeleiding goed te leren. In dit hoofdstuk staat beschreven 
wat de beginnende golfer moet weten en hoe de golfprofessional en de handicap- en regelcom-
missie regelinstructie kunnen geven.

Verder staat in dit hoofdstuk beknopt beschreven welke weg een beginnende golfer bewandelt 
om een handicap te halen. Natuurlijk doet de ene speler er langer over dan de andere en is 
de ene speler sneller tevreden met zijn/haar spelniveau dan de andere. Uiteindelijk willen we 
allemaal hetzelfde, veel plezier in het golfspel. Om echt van het golfspel te kunnen genieten, is 
het belangrijk voor de beginnende golfer om lessen te nemen, om vaardigheid op te bouwen én 
om de golfregels te kennen. 
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BEGINNENDE GOLFER

De beginnende golfer is enthousiast geraakt over het golfspel en wil in de toekomst meer golfen 
en eventueel een handicap halen. De golfer gaat op zoek naar een golfbaan in de omgeving en 
een golfprofessional om golflessen te nemen. Deze informatie kan de golfer vinden via www.
waarkanikgolfen.nl of www.golf.nl. De golfprofessional kan de beginnende golfer uitleg geven 
over de uitrusting voor het golfspel, de beginselen van het golfspel bijbrengen en de golfer 
opleiden voor de NGF-Golfbaanpermissie en het behalen van handicap 54 (de eerste handicap) 
en eventueel een lagere handicap.

De NGF heeft een speciaal boekje voor beginnende golfers geschreven: ‘Welkom in golf’. Dit 
boekje is te verkrijgen via de golfclubs en geeft op een korte en bondige manier antwoord op 
alle vragen die een beginnende golfer kan hebben, zoals vragen over golfuitrusting, golfbanen, 
golfclubs en golfprofessionals. De golfprofessional of de club kan dit boekje aan de beginnende 
golfer meegeven.

www.waarkanikgolfen.nl of www.golf.nl. 
De website waarkanikgolfen.nl is een informatieve 
website voor alle golfers in Nederland. Op deze 
website worden vrijwel alle golfbanen, golfclubs en 
golfprofessionals gepresenteerd met hun relevante 
informatie. De website is onderverdeeld in vier 
categorieën, waarbij wordt ingespeeld op waar men 
kan golfen (golfbanen), waar men kan leren golfen 
(golfprofessionals en golfscholen), waar men lid kan 
worden van een bij de NGF aangesloten golfclub 
(verenigingen) en waar men open golfwedstrijden 
kan spelen. 

Stap 1 Naar NGF-Golfbaanpermissie
Na de eerste kennismaking met golf wil de speler serieuzer gaan golfen. Om verder te kunnen 
met golf is het belangrijk dat de speler naast de golflessen ook regelmatig zelf oefent om het 
spel goed onder de knie te krijgen. Om te mogen golfen heb je op veel golfbanen baanpermis-
sie nodig.  
Samen met de golfprofessional kan een plan worden gemaakt richting de NGF-Golfbaanpermis-
sie (Stap 1). Het is belangrijk dat de speler de etiquette goed kent en toepast op de golfbaan. De 
speler denkt aan de veiligheid, aan de zorg voor de baan en aan het tempo in de baan. Daar-
naast heeft de speler voldoende vaardigheid nodig om zonder begeleider de golfbaan te spelen. 
Adviezen over wat de speler moet kunnen en weten staan beschreven in het Spelersboekje van 
Stap 1. 
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Het leren van de etiquette werkt het beste in de praktijk. Wanneer de golfprofessional een baan-
les geeft, komt de etiquette meteen aan de orde. Het is belangrijk dat deze meteen goed wordt 
aangeleerd, zodat de speler deze snel onder de knie krijgt. Dat is het beste voor de veiligheid 
van iedereen, zorg voor de baan en de doorstroming van het spel. Op veel golfbanen wordt er 
ook gewerkt met een 'buddysysteem'. Een beginnende golfer speelt een aantal keer met een 
begeleider (buddy). De begeleider is een ervaren golfer en helpt de beginnende golfer met de 
eerste kennis op de baan. Tijdens het spelen van de hole kan de begeleider de speler uitleg 
geven over de etiquette. Dit is een goede manier om de golfer snel en goed op te leiden op het 
gebied van de etiquette. De punten die belangrijk zijn voor golfprofessional of de begeleider om 
de beginnende golfer te leren staan beschreven bij 'Hole 1 - Baan, etiquette en veiligheid' op 
pagina 29. 

Wanneer de speler de etiquette kent en goed toepast en de speler voldoende vaardigheid bezit, 
kan de golfprofessional in samenwerking met de golfbaan de NGF-Golfbaanpermissie geven. 
De golfprofessional heeft een inlogcode voor de site www.ngfgolfbaanpermissie.nl om een 
vinkje te zetten bij de naam van deze persoon. Vervolgens zet de golfbaan ook een vinkje en zal 
de NGF-pas, waar ‘Golfbaanpermissie’ op staat en de naam van de golfbaan waar de NGF-pas 
is uitgegeven, naar de golfbaan worden gestuurd. Daar kan de speler de pas ophalen. 
Deze pas is alleen geldig op de golfbaan die de pas heeft uitgegeven, tenzij andere golfbanen de 
golfbaanpermissie van andere golfbanen accepteren. Via www.waarkanikgolfen.nl kan de golfer 
vinden welke golfbanen de NGF-Golfbaanpermissiepas van zijn/haar golfbaan accepteren. 

Na het behalen van de NGF-Golfbaanpermissie heeft de golfer alle ruimte om zelf te oefenen 
op de golfbaan en ervaring op te doen in de golfsport. Tevens kan de golfprofessional met 
de speler een plan maken om Stap 2 van het 9-stappenplan te realiseren. Geef de speler de 
'Beknopte gids voor regels en handicap', zodat hij deze kan doorlezen. Voordat de beginnende 
golfer handicap 54 (de eerste handicap) kan halen, moet de kennis worden getoetst van de 
belangrijkste etiquette en golfregels. Dit examen noemen we het Golfregelexamen. Tijdens het 
golfspel is de speler namelijk zijn/haar eigen scheidsrechter. 
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GOLFREGELINSTRUCTIE

De opleiding voor de regels kan worden gedaan door de regelcommissie en/of de golfprofessi-
onal. Het liefste zien we dat de regels in de praktijk worden behandeld. Bijvoorbeeld tijdens een 
baanles. De bal komt in het water. Dan is dat de perfecte mogelijkheid om opties door te ne-
men die de speler heeft. Op die manier leert de golfer de regels meteen goed aan en herkent de 
situatie en zal de regel dan ook beter onthouden. Voor de golfprofessional en de leden van de 
regelcommissie is er de mogelijkheid om de cursus Regelcommissaris 1 van de NGF te volgen. 
Tijdens deze cursus komen alle belangrijkste golfregels voorbij. Ook worden deze in de praktijk 
gedemonstreerd. Deze manier van lesgeven raden wij de clubs aan om te gebruiken. Na deze 
cursus ontvangt iedereen de 'Regelpresentatie voor het Golfregelexamen'. Dit is een presentatie 
die clubs kunnen gebruiken als ervoor wordt gekozen om binnen regelles te geven. Je kunt de 
presentatie tegen kostprijs aanschaffen op dvd via www.golfboeken.nl.
Het is belangrijk dat de golfprofessional samen met de regelcommissie een plan maakt voor 
het opleiden van de beginnende golfers op het gebied van de regels. Wat doet de handicap- en 
regelcommissie en wat doet de golfprofessional en vooral ook op welke manier. Sommige pro's 
of commissieleden gebruiken ezelsbruggetjes om te zorgen dat de beginnende golfers de regels 
sneller begrijpen. Dan is het aan te bevelen dat de pro en de regelcommissie dezelfde ezels-
bruggetjes gebruiken.  
Het is goed om te overleggen welke golfregels aan de golfers worden uitgelegd, zodat niet de 
een te veel regels probeert uit te leggen en de ander te weinig. ‘Golfregels voor startende gol-
fers’ is een goede leidraad. Hierin staan alle golfregels beschreven die worden getoetst tijdens 
het Golfregelexamen.

Voorbereiding door de golfer zelf
Naast de opleiding op de club is het ook mogelijk voor de beginnende golfer om zich thuis voor 
te bereiden. Het examen kan worden geoefend via www.degolfacademie.nl.
Er is een aantal goede boeken voor de beginnende golfers om de regels beter te begrijpen. Het 
handigste is om ‘Golfregels voor startende golfers’ en ‘Oefenvragenboek voor het Golfregelexa-
men’ te bestuderen naast het oefenen op de site en de regelopleiding op de club. Voor de jeugd 
is het aan te raden ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’ te gebruiken. 
Deze boeken kan de golfprofessional, de club of de golfbaan verkopen. Ze zijn te bestellen 
via www.golfboeken.nl. Tevens bestaat er een dvd waar in de praktijk de regelsituaties worden 
behandeld: ‘Golfregels in de praktijk’. 
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REGELLESSEN GEVEN

Er zijn verschillende manieren om regellessen te geven door de golfprofessional of de regel-
commissie. 

Baanlessen
Vaak zit er in het lessenpakket van de golfprofessional ook een baanles. Er is een zeer grote 
kans dat de beginnende golfer dan in aanraking komt met de golfregels. Bedenk als golfprofes-
sional of het een relevante golfregel is. Als het een regel is die vaak voorkomt, kun je deze het 
beste op dat moment behandelen. De golfer heeft dan de ervaring met de golfregel en zal deze 
niet snel vergeten. 
Als het een lastige golfregel is, kun je deze beter op een later tijdstip of na het Golfregelexamen 
een keer met hem/haar bespreken. 

Regellessen in de praktijk. 
Wij adviseren de golfprofessional en de regelcommissies om de regellessen zoveel mogelijk 
buiten te organiseren. Hierdoor krijg je een ongedwongen sfeer en de situaties worden voor de 
(beginnende golfers) heel herkenbaar. Je kunt de regels uitleggen, maar je kunt de regels ook 
laten ervaren door de golfers. Je gooit bijvoorbeeld een bal in de waterhindernis en je laat een 
golfer vertellen hoe hij/zij dat zal oplossen. De golfprofessional of de regelcommissies kunnen 
inspringen mocht de golfer er niet uitkomen of hulp nodig hebben. Zo ontstaat er veel interac-
tie en zal de speler veel vragen stellen. Op deze manier wordt de golfer gedwongen goed na te 
denken en ontwikkelt de golfer meer kennis op het gebied van de golfregels. 

Als er weinig ruimte is in de baan door bijvoorbeeld een wedstrijd, dan is het ook leuk een 
praktijkles op de puttingreen te geven. Met verschillende kleuren tees en touw kun je op de 
green een hole uitzetten. Met water (gele/ rode tees), out of bounds, GUR, een afslagplaats 
een green, etc. Met je putter en een bal kun je door middel van een soort midgetgolf de hole 
spelen. Als je met je bal in de 'waterhindernis' terechtkomt, moet je de waterhindernisregel (in 
het klein) uitvoeren. Op deze manier kun je veel regels behandelen op een klein deel van de 
puttinggreen. 

Regellessen binnen
Als het buiten slecht weer is of er is geen mogelijkheid om buiten de regellessen te geven, dan 
is binnen de regellessen geven ook een optie.
Het leukste is om binnen op een praktische manier les te geven door bijvoorbeeld in een zaal, 
net als op de puttinggreen, een hole uit te zetten met bijvoorbeeld gekleurde punaises en touw. 
Door middel van de kleurtjes kun je een aantal gebieden uitzetten en de hole met een putter en 
een bal spelen. Op die manier worden de regels behandeld. Stoelen en tafels kunnen worden 
gebruikt als vaste obstakels. Het is leuk om hier creatief mee bezig te zijn. Het is ook weer wat 
anders dan een 'gewone' regelavond via een presentatie. 
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REGELPRESENTATIE VOOR HET GOLFREGELEXAMEN

Naast de praktijk heb je ook mensen die meer theoretisch zijn 
ingesteld of je hebt wat minder tijd voor een uitgebreide midget-
golfbaan binnen. Daarvoor hebben we de ‘Regelpresentatie voor 
het Golfregelexamen’. Deze is ontwikkeld omdat voorheen veel 
clubs zelf presentaties maakten wat erg veel tijd kostte en foutge-
voelig was. 
De ‘Regelpresentatie voor het Golfregelexamen’ is een kant en 
klare presentatie waarin de belangrijkste golfregels worden be-
handeld. De presentatie bestaat uit plaatjes, foto's en filmpjes en 
is zeer visueel opgezet. De regelpresentatie volgt de systematiek 
van het boek 'Golfregels voor startende golfers'. Deze kunnen de 
beginnende golfers thuis lezen en ze herkennen de plaatjes, waar-
door de kennis van de golfers beter wordt. 

Hieronder staat de handleiding beschreven die hoort bij de dvd 'Regelpresentatie voor het Golf-
regelexamen'. Hierop staat een HTML-presentatie die volledig aansluit bij het boek 'Golfregels 
voor startende golfers'. In de presentaties worden plaatjes gebruikt uit het boek. Ook zijn er 
instructiefilmpjes die de regels in de praktijk demonstreren. Daarnaast zijn er filmpjes toege-
voegd van de professionale Tour om praktijkvoorbeelden te laten zien. 
Als alle stof uit deze presentatie wordt behandeld, zal de presentatie in totaal ongeveer zes uur 
duren. Als ervoor wordt gekozen om binnen regellessen te geven, dan raden wij aan om drie 
regelavonden te organiseren van ieder twee uur. Op elke avond kunnen dan drie holes worden 
behandeld. De docent kan zelf kiezen welke holes en welke regels er behandeld worden. De 
docent maakt zijn of haar eigen programma.
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VOLGORDE VAN DE PRESENTATIE

Deze handleiding volgt een bepaalde volgorde van de presentatie. Uiteraard kan de docent zelf 
de volgorde van de presentatie bepalen. 

Navigatie binnen de hole
In de overzichtsplaat van de betreffende hole verschijnt linksboven het holenummer met de titel 
van de hole. Op de overzichtsplaat staat een aantal onderwerpen weergegeven in een gekleurd 
blokje met tekst. Door met de muis op het geselecteerde onderwerp te klikken, kom je als do-
cent in een presentatie van het betreffende onderwerp. 
Je kunt ook navigeren met je toetsenbord. Als je bijvoorbeeld bij hole 1 in de overzichtsplaat 
bent, kun je op de [1]-toets drukken, dan zal de presentatie van ‘Baan’ openen. Als je op 2 drukt, 
zal ‘Veiligheid’ openen, en als je op 3 drukt, zal ‘Etiquette’ openen. Dit werkt in elke hole het-
zelfde. Als je op de letter Q drukt (shift-toets niet nodig), dan zal het hoofdstukje met de vragen 
openen. Dit zijn vragen die rechtstreeks uit het Golfregelexamen komen om de hole te testen.

Om naar de volgende hole te gaan of van hole te wisselen, moet je altijd terug naar het hoofd-
menu. Om vanuit een overzichtsplaat van een specifieke hole terug te keren naar het hoofd-
menu, kun je op het holenummer klikken van de overzichtsplaat. Je kunt ook de knop ‘vorige’ 
van de browser gebruiken, vaak als een pijl aangeduid f. Als je in het hoofdmenu bent, kun je 
zo ook terugkeren naar het beginscherm.

INTRODUCTIEFILM

Wanneer je de presentatie opent, verschijnt een scherm waarin je de introductiefilm kunt afspe-
len. Deze introductiefilm is leuk om te laten zien als ‘aftrap’ van de regelavonden. 
Klik na het bekijken van de film op [Door naar het menu] om in het hoofdmenu met de negen 
holes te komen. Je ziet negen overzichtsplaten met verschillende onderwerpen. In deze hand-
leiding zullen alle holes worden besproken. Dit zijn de onderwerpen die belangrijk zijn voor de 
beginnende golfer om te weten.

Het boek 'Golfregels voor startende golfers' en de 'Regelpresentatie voor het Golfregelexamen' 
hebben dezelfde inhoud per hoofdstuk. Er zijn negen hoofdstukken die in het boek en in de pre-
sentatie ‘9 holes’ worden genoemd. Hier wordt uitgeschreven welke belangrijke golfregels de 
beginnende golfers moeten leren, zodat ze het golfspel snel begrijpen en het Golfregelexamen 
kunnen halen.
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HOLE 1 - BAAN, ETIQUETTE EN VEILIGHEID

Op deze hole maakt de beginnende golfer kennis met de basis van het golfspel, de veiligheids-
voorschriften en de etiquette. Hier worden naast de gedragsregels ook de zorg voor de baan, 
het tempo in de baan en de basisregels van het golfspel besproken.
Het golfspel moet in de juiste geest gespeeld worden, ‘The spirit of the game’. Om die te begrij-
pen, geven wij een overzicht van de belangrijkste punten van de etiquette of gedragsregels. Het 
zijn geen spelregels en er staat ook geen sanctie op overtreding van de etiquette, maar ze zijn 
wel buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel te hand-
haven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd worden. Golf is een spel 
zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de speler.

BAAN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat een speler zoal aantreft op een hole, welke soorten 
holes er zijn, hindernissen, obstakels, losse natuurlijke voorwerpen en abnormale terreinom-
standigheden. Aan de hand van dit hoofdstuk kun je de definities van hindernissen, obstakels, 
losse natuurlijke voorwerpen en abnormale terreinomstandigheden de revue laten passeren. 
Ook wordt kort ingegaan op het verloop van het spel. 

ZORG VOOR DE BAAN

• Voorkom onnodige schade aan de baan, volg richtingaanwijzers.

• Hark bunkers, leg plaggen terug en repareer pitchmarks op de green.

• Ga zorgvuldig om met de green en met name het gebied rond de hole.

• Loop niet met golfkarren vlakbij de green (de voorgreen) of tussen de green en bunkers.
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PITCHMARK REPAREREN 

Vertel de speler dat het belangrijk is om zijn pitchmark te repareren. De green is heel kwetsbaar 
en daarom moet de speler er voorzichtig mee omgaan. Het is belangrijk om altijd een pitch-
fork op zak te hebben. Hoe het repareren van pitchmarks precies in zijn werk gaat, kun je aan 
de hand van de beelden uiteenzetten. Het is ook belangrijk dat de beginnende golfer dit in de 
praktijk heeft laten zien.

1. Zet de pitchfork vlak naast de pitchmark in de grond.
2. Beweeg de pitchfork naar de pitchmark toe, waardoor de grond zijwaarts naar de pitchmark 
beweegt en deze weer opvult.
3. Herhaal dit enkele malen rondom de pitchmark.
4. Probeer niet de pitchmark omhoog te ‘trekken’ door de pitchfork van de pitchmark af te be-
wegen. De wortels van het gras breken dan en de plek wordt bruin.
5. Duw de ontstane oneffenheid plat met je putter of je voet.

VEILIGHEID

Het is belangrijk om uit te dragen hoe de speler zich gedraagt op de golfbaan om zijn eigen 
veiligheid op de golfbaan en die van anderen, zoals andere spelers en greenkeepers, zoveel 
mogelijk te garanderen. 

• Breng met name de veiligheid van het baanpersoneel onder de aandacht. Een greenkeeper 
heeft altijd voorrang: wacht met spelen als er greenkeepers aan het werk zijn. Zij geven de 
speler een seintje als deze mag spelen.

• Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen.

• Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen.

• Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn.

• Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep ‘FORE’.

REKENING HOUDEN MET ANDERE SPELERS

• Niet storen of afleiden als iemand gaat slaan.

• Sta niet vlakbij of recht achter een speler die gaat slaan.

• Zet elektronische apparaten uit.

• Niet op iemands puttinglijn staan of schaduw in de puttinglijn veroorzaken.

• Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed.
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SPEELTEMPO

De snelheid van het spel is van groot belang voor het plezier van het spel. Veel ergernissen 
ontstaan doordat golfers te langzaam spelen. Ook komt dit niet ten goede aan je eigen spel. 
Hierbij een paar tips hoe je kunt zorgen voor het behouden van de juiste snelheid.

• Kies de juiste kleur tee die bij je spelniveau (speelsterkte) past.

• Speel in een vlot tempo en loop door zodra je geslagen hebt.

• Houd aansluiting met de groep voor je. Je moet de groep achter je doorlaten als je een hele 
hole afstand verliest.

• Let op je beurt en zorg dat je klaarstaat om te spelen. Bereid je slag vast voor wanneer ande-
ren aan het slaan zijn. 

• Speel een provisionele bal als je jouw bal misschien niet direct kunt vinden.

• Laat door als je waarschijnlijk lang moet zoeken.

• Help elkaar met zoeken.

• Zorg dat je een bal binnen 30 seconden hebt geslagen. 

• Denk je dat jullie als groep langzaam spelen, bespreek dit dan en zorg dat jullie tijd inhalen.

• Zet je tas in de richting van de volgende hole als je bij de green bent aangekomen.

• Noteer je score op weg naar de volgende tee.

VRAGEN

VRAAG 1

Dit is de correcte houding 
wanneer er FORE! wordt 
geroepen.

A Houding A

B Houding B

C Houding C

VRAAG 2

Wat is de goede manier om de 
pitchmark te repareren? 

A Alleen I

B Alleen II

C Beide zijn goed

Antwoorden: 1C - 2A

A B C

I II 
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HOLE 2 - HET SPELEN VAN EEN HOLE, AFSLAG

VÓÓR DE START

Een speler mag maximaal 14 stokken bij zich hebben. ➞ R4-4  Als de speler meer dan 14 stokken 
bij zich heeft, moet hij voor elke gespeelde hole, waarbij hij te veel stokken bij zich heeft, twee 
strafslagen bij de score voor die hole optellen. Dit hoeft hij alleen voor de eerste twee holes te 
doen, er is namelijk een maximum van vier strafslagen in strokeplay. 
Bij matchplay wordt de stand aangepast door één hole af te trekken van de score voor elke hole 
waarop de overtreding plaatsvond, met een maximum van twee holes. Laat de beginnende 
golfers weten dat het belangrijk is om een merkteken op de bal te zetten.
Het is belangrijk dat de speler, voordat hij gaat beginnen, de Plaatselijke Regels op de sco-
rekaart of op het mededelingenbord in het clubhuis heeft gelezen. Deze regels gelden alleen op 
de betreffende baan.

SCOREKAART

Het uitwisselen van de scorekaart voordat de spelers gaan spelen, is in de golfsport zeer ge-
bruikelijk. Veelgehoorde argumenten van spelers om het niet te doen, zijn: oh, gaan we serieus 
spelen of we spelen toch voor de lol. Golf is een van de weinige sporten waarin de speler zijn 
eigen scheidsrechter is. Het feit dat het niet nodig wordt geacht dat een scheidsrechter aan-
wezig is, maakt golf zo uniek. Het uitwisselen van scorekaarten is een kleine geste in dit grote 
vertrouwen dat in de speler wordt gesteld.

VOLGORDE VAN SPELEN

Bij een wedstrijd bepaalt de wedstrijdleiding de volgorde van spelen op de eerste hole. Op elke 
volgende hole slaat de speler die de laagste score op de vorige hole maakte als eerste af.  
Als spelers van verschillende tees spelen, slaat degene van de verste tee als eerste af. Dit is om 
onnodig heen en weer lopen tussen bijv. de gele tee en de rode tee te voorkomen. 
De volgorde kan ook worden bepaald door loting op de eerste tee.  
Er is geen regel die bepaalt dat de speler met de laagste handicap als eerste afslaat. 

FAIRWAY 
Volgorde van spelen 
De bal die het verst van de hole ligt, wordt als eerste gespeeld.  

Advies geven of vragen
Regel 8 betreft het vragen en geven van advies. Vooral voor de beginnende golfer is het on-
derscheid tussen het vragen van informatie over de baan en het vragen van advies een lastig 
onderscheid dat aandacht verdient. Voorbeeld van vragen om advies: met welke stok sloeg jij 
hier je bal?
Je mag tijdens een wedstrijd niet aan je medespeler vragen met welke stok je moet slaan. In dat 
geval zou je advies vragen en zou je twee strafslagen bij je score voor die hole moeten optellen. 
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Wanneer iemand je (gevraagd of ongevraagd) advies geeft, moet die persoon ook twee strafsla-
gen bij zijn of haar score voor die hole optellen. 
Je mag wel advies vragen over het toepassen van de regels, over afstanden of over dingen die 
vor iedereen waarneembaar zijn in de baan. ➞ Definitie advies

GREEN 

Vertel dat de speler zijn tas plaatst naast de green, in de richting van de volgende afslagplaats. 
De speler neemt de stok(ken) mee die hij nodig denkt te hebben, pitchfork en een balmerker.  
➞ R16 en 17

Op de green mag je:

• je bal merken (bij voorkeur achter de bal), opnemen en schoonmaken (plaats hem altijd op 
precies dezelfde plek terug), en

• pitchmarks en oude hole-pluggen repareren, maar geen andere schade zoals spikemarks.  
➞ R16-1

VOLGORDE VAN SPELEN 

De speler die het verst van de hole ligt, speelt eerst. Het maakt niet uit of de speler op de green 
ligt of niet.

VLAGGENSTOK BEWAKEN

Bij het uitholen op de green mag de bal de vlaggenstok niet raken. Wanneer de bal van de 
speler de vlaggenstok toch raakt, moet hij twee strafslagen in strokeplay bij zijn score optel-
len.  ➞ R17-3  Daarom moet de vlaggenstok vóór het putten altijd uit de hole worden genomen 
of worden bewaakt. De speler houdt de stok met één hand vast en houdt de arm gestrekt op 
schouderhoogte. De vlaggenstok mag ook worden weggenomen of bewaakt als de bal buiten de 
green ligt. ➞ R17
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DE AFSLAG ➞ R11

Speel je afslag achter de teemerken. Je mag je afslag spelen tot twee stoklengten achter de 
voorkant van de teemerken. 
Als je je afslag buiten dit gebied speelt:

•  bij matchplay is er geen straf, maar jouw tegenstander mag eisen dat je de slag opnieuw 
doet, mits hij dat direct doet;

• bij strokeplay krijg je twee strafslagen en moet je de fout herstellen door binnen het juiste 
gebied te spelen.

IDENTIFICEREN ➞ R12-2

Als je denkt dat een bal van jou is, maar je kunt het merkteken niet zien, mag je, nadat je je 
marker of tegenstander dat hebt gemeld, de plaats van de bal merken en hem opnemen om 
hem te identificeren, maar je mag de bal alleen zover schoonmaken om je merkteken te kunnen 
zien.

DE BAL SPELEN ➞ R13 EN 15

Speel de bal zoals hij ligt. Je mag je ligging, het gebied van je voorgenomen stand of swing, of 
je speellijn niet verbeteren door:

• iets wat vastzit of groeit te verplaatsen, te verbuigen of te breken anders dan door je normale 
stand in te nemen of om een swing te maken, of

• iets neer te drukken. ➞ R13-2

Als jouw bal in een bunker ligt of in een waterhindernis mag je niet:

• de grond aanraken (of het water in een waterhindernis) met je hand of een stok voor je 
downswing, of

• losse natuurlijke voorwerpen verplaatsen. ➞ R13-4

Als je een verkeerde bal speelt: 

• verlies je de hole bij matchplay, en

• krijg je twee strafslagen bij strokeplay en moet je de fout herstellen door de juiste bal te 
spelen. ➞ R15-3

  Zie voor uitleg verkeerde bal Hole 8
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VRAGEN

Dit zijn vragen die rechtstreeks uit het Golfregelexamen komen om deze hole te testen.

VRAAG 1

Op hole 6 ontdek je dat je 
15 stokken in je tas hebt. 

Welke straf krijg je? 

A  2 strafslagen

B  4 strafslagen

C 12 strafslagen

VRAAG 2

Je slaat je bal 1 meter verder 
en vraagt je medespeelster 
wat je fout doet. De mede-
speelster zegt dat je dat niet 
mag vragen. 

Hoeveel strafslagen krijg je? 

A Geen straf

B 1 strafslag

C 2 strafslagen

Antwoorden: 1B - 2C

WAT DEED
IK FOUT ?

DAT MAG JE MIJ
NIET  VRAGEN
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HOLE 3 - ALS HET MISGAAT

In dit hoofstuk worden situaties beschreven 'als het misgaat'.

AIRSHOT ➞ DEFINITIE SLAG

Het kan voorkomen dat je een slag wilt maken, maar per ongeluk mis je de bal, de speler moet 
dan een slag tellen. Dit wordt een airshot genoemd. 
Het kan ook voorkomen dat je bal op de tee ligt op de afslagplaats en je tikt per ongeluk de bal 
van de tee af. Dan is er geen sprake van een slag en je mag de bal gewoon weer op de tee leg-
gen. 

PROVISIONELE BAL ➞ R27-2

Als je na je slag denkt dat je bal misschien verloren is buiten een waterhindernis of buiten de 
baan ligt, behoor je een provisionele bal te spelen. Dit om in het geval dat je je bal niet vindt, je 
niet terug hoeft te lopen; dit scheelt veel tijd. Je moet kenbaar maken aan je medespeler dat het 
een provisionele bal is en deze spelen voordat je naar voren gaat om de oorspronkelijke bal te 
zoeken.

VERDER SPELEN MET DE OORSPRONKELIJKE BAL

Als je oorspronkelijke bal op de baan wordt gevonden, moet je daarmee zonder straf doorspe-
len. De slag met de provisionele bal vervalt.

VERDER SPELEN MET DE PROVISIONELE BAL

Als je oorspronkelijke bal verloren is (buiten een waterhindernis) of buiten de baan ligt, dan 
moet je met een strafslag doorspelen met de provisionele bal. De slag(en) met de oorspronke-
lijke bal en met de provisionele tellen ook mee.
Bijvoorbeeld als je afslag mogelijk buiten de baan is gegaan en later blijkt dat dit inderdaad zo 
is, dan tel je één slag voor de oorspronkelijke bal en één strafslag voor de bal buiten de baan. 
Samen met je slag met de provisionele bal is dat in totaal drie slagen. 

BAL BUITEN DE BAAN (OUT OF BOUNDS) ➞ R27-1

Buiten de baan is buiten de grenzen van de baan of elk deel van de baan dat als zodanig is 
gemarkeerd door de Commissie. 
Bekijk de Plaatselijke Regels op de scorekaart om te weten hoe de grenzen van de baan vastge-
steld zijn. Deze worden meestal bepaald door hekken, muren, witte palen of witte lijnen.
Als je bal verloren is buiten een waterhindernis of buiten de baan ligt, moet je met één strafslag 
een andere bal spelen van de plek waar je het laatst hebt gespeeld, dat heet ‘slag en afstand’.
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VERLOREN BAL ➞ R27

Er zijn verschillende manieren waarop een bal verloren kan zijn. De bal is verloren wanneer hij 
niet gevonden wordt binnen 5 minuten, niet is geïdentificeerd binnen 5 minuten of wanneer er 
een nieuwe bal in het spel is gebracht en wanneer er verder wordt gespeeld met de provisio-
nele bal. Je mag 5 minuten naar een bal zoeken. Als de bal niet binnen 5 minuten nadat je bent 
begonnen met zoeken, is gevonden, is hij verloren.

VRAGEN

Dit zijn vragen die rechtstreeks uit het Golfregelexamen komen om deze hole te testen.

VRAAG 1

Hoe lang mag je zoeken naar 
je bal, voordat je bal volgens 
de regels verloren is?

A 1 minuut

B 2 minuten

C 5 minuten

D 10 minuten

VRAAG 2

Je slaat je bal buiten de baan. 

Vanaf welke plek moet er 
gespeeld worden?

A Plek 1

B Plek 2

C Plek 3

Antwoorden: 1C - 2A

21

3
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HOLE 4 - ONSPEELBARE BAL

Als de bal ergens terechtkomt waar de speler hem onmogelijk kan spelen, dan kan hij hem on-
speelbaar verklaren. ➞ R28  Dat kost één strafslag. Dit is een voorbeeld van de ‘buy out stroke’. 
De speler koopt met één strafslag als het ware het recht om vanuit een lastige situatie door te 
kunnen spelen. 

ONSPEELBARE BAL DOOR DE BAAN, IN DE BUNKER

Door de baan betekent de hele baan behalve de afslagplaats, de green van de hole die wordt gespeeld 
en alle hindernissen.
De speler heeft drie opties, 
1.  een bal spelen van de plek waar je het laatst gespeeld hebt;
2.  een bal droppen zover als je wilt achter het punt waar de bal lag, waarbij je de hole, het punt 

waar de bal lag, en de plek waar de bal wordt gedropt op een rechte lijn moet houden;
3.  een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, niet dichter bij de hole. 
Leg deze regel uitgebreid uit. Dit is een regel die vaak voorkomt. 

1

2

3

1

3

2

Tip voor de speler: Kijk van tevoren goed waar je met elke keuzemogelijkheid terecht kunt komen. 
Bijvoorbeeld: wanneer de bal in de rough vlakbij de fairway onspeelbaar ligt, kun je door een goede 
keuze wellicht de bal op de fairway droppen.

ONSPEELBARE BAL IN EEN BUNKER

Als je bal in een bunker ligt, mag je handelen als hierboven, maar je moet in de bunker droppen 
als je optie 2 of 3 kiest (op een lijn of binnen twee stoklengten droppen).

VERBODEN ONSPEELBAAR TE VERKLAREN

In een waterhindernis mag de bal niet onspeelbaar worden verklaard. De regels van de water-
hindernis moeten worden toegepast. Deze worden behandeld in Hole 5. 
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DROPPEN, PLAATSEN EN SCHOONMAKEN ➞ R20

Droppen 
Een speler moet een bal droppen, wanneer hij niet precies weet waar de plek is vanwaar hij ver-
der moet spelen. Bijvoorbeeld: je hebt je bal onspeelbaar verklaard en dropt hem binnen twee 
stoklengten van de plaats waar de bal onspeelbaar lag. 
Wanneer de bal wordt opgenomen om hem te droppen of op een andere plek te plaatsen (bijv. 
droppen binnen twee stoklengten volgens de regel voor een onspeelbare bal), is het niet ver-
plicht om de ligplaats te merken al wordt het merken wel aanbevolen.
De speler moet rechtop staan, de bal met gestrekte arm op schouderhoogte vasthouden en 
laten vallen. Als de speler dropt op een andere manier, dan heeft hij onjuist gedropt en moet hij 
opnieuw op de juiste manier droppen. Als de speler dit niet doet en verder speelt, krijgt hij één 
strafslag. De bal mag alleen door de speler zelf gedropt worden. 

Opnieuw droppen
De meest gebruikelijke situaties waarin een gedropte bal opnieuw moet worden gedropt, zijn 
als de bal:

• naar een ligplaats rolt waar dezelfde belemmering (door vast obstakel of abnormale terrein-
omstandigheid) optreedt die zonder straf ontweken mocht worden (bijv. een schuilhut of 
konijnenhol);

• meer dan twee stoklengten van de plaats waar hij gedropt is tot stilstand komt, of

• dichter bij de hole tot stilstand komt dan de oorspronkelijke ligplaats, het dichtstbijzijnde 
punt zonder belemmering of waar de bal het laatst de grens van een waterhindernis kruiste.

Er zijn in totaal zeven gevallen waarin een bal opnieuw moet worden gedropt en ze worden 
beschreven in ➞ R20-2c.

Als een bal bij de tweede drop weer in een van deze ligplaatsen rolt, plaats je de bal op de plek 
waar hij bij de tweede drop het eerst de baan raakte. 

Plaatsen
De speler moet een bal plaatsen, wanneer de plek waar de bal moet worden geplaatst of terug-
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geplaatst nauwkeurig bekend is. Op de green moet je bijna altijd plaatsen. Een bal die wordt 
teruggeplaatst, moet worden teruggeplaatst op de plek waar de bal werd bewogen of opgeno-
men. De bal wordt geplaatst door de speler, zijn partner of degene die de bal heeft bewogen of 
opgenomen. 

Schoonmaken ➞ R21

Op de green mag een bal altijd worden schoongemaakt. Een opgenomen bal mag altijd worden 
schoongemaakt behalve als hij is opgenomen om hem te identificeren, om te beoordelen of 
de bal onbruikbaar is of als de bal is opgenomen buiten de green omdat hij het spel van een 
andere speler helpt of hindert. 

Bal helpt of hindert spel ➞ R22

Je mag: 

• je bal opnemen of een andere bal laten opnemen als je denkt dat de bal een andere speler 
kan helpen, of 

• iedere bal laten opnemen die je spel zou kunnen hinderen.
Je mag niet afspreken een bal te laten liggen om een andere speler te helpen.
Een bal die wegens helpen of hinderen is opgenomen, mag niet worden schoongemaakt, tenzij 
hij op de green is opgenomen.



40 HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE • GOLFREGELS

VRAGEN

Dit zijn vragen die rechtstreeks uit het Golfregelexamen komen om deze hole te testen.

VRAAG 1

Een terug te plaatsen bal, 
moet worden teruggeplaatst 
door: 

A De speler zelf

B De speler of zijn partner

C De speler, zijn partner of 
diegene die de bal heeft 
opgenomen

VRAAG 2

Je medespeler vraagt of je je 
bal wilt opnemen, want je bal 
ligt in de weg. Je markeert 
de ligplaats van de bal, pakt 
de bal op en maakt hem 
schoon. 

Hoeveel strafslagen krijg je? 

A 0 strafslagen

B 1 strafslag

C 2 strafslagen

Antwoorden: 1C - 2B
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HOLE 5 - HINDERNISSEN

De uitleg van waterhindernis en laterale waterhindernis wordt gezamenlijk behandeld. De extra 
opties van de laterale waterhindernis worden duidelijk benadrukt. 

WATERHINDERNISSEN ➞ R26

Definitie waterhindernis

• Een waterhindernis is elke zee, meer, vijver, rivier, sloot, afwateringssloot of andere open 
bedding (of er water in staat of niet) en alles van soortgelijke aard op de baan. Alle grond en 
water binnen de grens van een waterhindernis maakt deel uit van de waterhindernis. 

• Wanneer een waterhindernis geen paaltjes heeft of er geen water in staat, is het nog steeds 
een waterhindernis.

• Een waterhindernis hoeft geen overkant te hebben, zoals een zee. 

Grenzen
De grens van een gewone waterhindernis wordt aangegeven door gele palen of lijnen, die van 
de laterale waterhindernis door rode palen of lijnen.
Als de bal de grens van de waterhindernis raakt, ligt de bal in de waterhindernis.

OPTIES VOOR GEWONE WATERHINDERNIS (GEEL) EN LATERALE WATERHINDERNIS 

(ROOD) 

Bekend of praktisch zeker

• Wanneer de speler een slag maakt en zeker weet of praktisch zeker is dat de bal in een water-
hindernis is gekomen, mag de regel van de waterhindernis worden toegepast. ➞ R26-1

• Wanneer de speler het niet zeker weet en de bal wordt niet gevonden, moet de regel van de 
verloren bal worden toegepast. ➞ R27-1

• Bijvoorbeeld: als rondom de waterhindernis de fairway kort gemaaid is, is het gemakkelijker 
te veronderstellen dat de bal de waterhindernis is ingerold dan wanneer het gras rondom de 
waterhindernis wat hoger is. Alleen maar water zien opspatten is niet voldoende, de bal kan 
er immers weer uitgesprongen zijn.

Verboden handelingen water en bunker ➞ R13

• De hindernis mag niet worden getest.

• De stok mag voor de slag de grond of het water of zand in de hindernis niet raken (niet 
grounden).

• Er mogen geen losse natuurlijke voorwerpen aangeraakt of weggenomen worden in de hin-
dernis.
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Verboden handelingen water

• In een waterhindernis is het verboden om de bal onspeelbaar te verklaren. De speler dient de 
waterhindernisregel toe te passen.

• In een waterhindernis mag een vast obstakel en een abnormale terreinomstandigheid niet 
worden ontweken.

Toegestane handelingen water en bunker

• De speler mag een los obstakel, bijvoorbeeld een bunkerhark of een verloren scorekaart, 
wegnemen zonder straf. 

• De speler mag de bal identificeren om te bepalen of het de juiste bal is.

GEWONE WATERHINDERNIS (GEEL) ➞ R26

Als je bal in een waterhindernis (gele palen en/of lijnen) 
ligt, mag je 

1.  de bal spelen zoals hij ligt, 

 of met een strafslag

2. een bal spelen van waar je de bal in het water   
sloeg;

3.  een bal droppen zover als je wilt achter de waterhinder-
nis, waarbij je de hole, het punt waar de bal het laatst 
de grens van de waterhindernis heeft gekruist en de 
plek waar de bal wordt gedropt op een rechte lijn moet 
houden.

EXTRA OPTIES VOOR DE 

LATERALE WATERHINDERNIS (ROOD) 

Laterale waterhindernis ➞ R26

Als je bal in een laterale waterhindernis ligt (rode palen en/
of lijnen), mag je, naast de mogelijkheden 1, 2 en 3 voor 
een bal in een waterhindernis, met een strafslag binnen 
twee stoklengten droppen van, en niet dichter bij de hole 
dan:

4.  het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis 
heeft gekruist, of

5.  een punt aan de overzijde van de hindernis, even ver 
verwijderd van de hole als het punt waar de bal het laatst 
de grens van de hindernis heeft gekruist.

1

3

2

51

3

4

2
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BUNKER

Definitie bunker
Bunkers zijn delen van de golfbaan waar het gras of de aarde is verwijderd en waar zand is 
aangebracht. Wanneer de wand van de bunker uit gras bestaat, behoort dit niet tot de bunker. 
Wanneer de wand van de bunker uit zand bestaat, behoort dit wel tot de bunker.   

Toegestane handelingen bunker

• In een bunker mag een vast obstakel en een abnormale terreinomstandigheid worden ontwe-
ken. 

• In een bunker mag de bal onspeelbaar worden verklaard.

Grenzen
Een bal ligt in de bunker wanneer deze in de bunker ligt of enig deel van de bal de bunker raakt.

VRAGEN

Dit zijn vragen die rechtstreeks uit het Golfregelexamen komen om deze hole te testen.

VRAAG 1

Je slaat je bal in een laterale 
waterhindernis (begrensd 
met rode paaltjes). 

Welke optie mag je kiezen?

A Optie 1

B Optie 2

C Optie 3

VRAAG 2

Hoeveel strafslagen krijg je als 
je in je opzwaai in de bunker 
het zand raakt? 

A 0 strafslagen

B 1 strafslag

C 2 strafslagen

Antwoorden: 1C - 2C

3

2

1
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HOLE 6 - LOSSE NATUURLIJKE VOORWERPEN 

EN LOSSE OBSTAKELS

Op een golfbaan kan een speler allerlei losliggende voorwerpen tegenkomen. Er kan dus wel 
eens iets in de weg liggen waar hij last van heeft bij het maken van een slag. De aard van het 
voorwerp (los natuurlijk voorwerp of een los obstakel) en de plaats in de baan bepalen wat de 
speler wel of niet mag doen. 

LOSSE NATUURLIJKE VOORWERPEN

Definitie los natuurlijk voorwerp
De losse natuurlijke voorwerpen kun je in vier groepen indelen. 
1.   Steentjes en alles wat van planten en bomen afkomstig is en niet vastzit, zoals takken, twijg-

jes en bladeren.
2.   Uitwerpselen, zoals konijnenkeutels, vogelpoep, etc.
3.   Wormen, insecten en dergelijke en de door deze dieren gemaakte hoopjes. 
4.   Sneeuw en natuurijs mag je behandelen als los natuurlijk voorwerp of als tijdelijk water. Hier 

mag je kiezen wat voor jou het beste uitkomt. 

Geen los natuurlijk voorwerp
Er zijn drie situaties waarin natuurlijke voorwerpen niet als een los natuurlijk voorwerp mogen 
worden behandeld. 

• Alles wat nog groeit of vastzit, is gewoon een onderdeel van de golfbaan en daar mag je niets 
aan veranderen. 

• Ook wanneer een natuurlijk voorwerp stevig in de grond ligt ingebed (vastzit), geldt het niet 
als los natuurlijk voorwerp en moet je het laten zitten. 

• Het kan ook zijn dat een natuurlijk voorwerp aan de bal is vastgekleefd en dan is het geen los 
natuurlijk voorwerp. 

Door de baan
Als een speler last heeft van een los natuurlijk voorwerp, dan hangt het af van de plaats waar de 
bal ligt wat hij mag doen.
Als een los natuurlijk voorwerp in de buurt van de bal ligt, dan mag hij dit zonder straf wegne-
men. Als door het wegnemen van het los natuurlijk voorwerp de bal verrolt, kost dit één straf-
slag. De speler moet de bal vervolgens terugplaatsen in zijn oorspronkelijke ligging.

In de hindernis
Losse natuurlijke voorwerpen in een hindernis mag de speler niet verwijderen.
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Op de green 
Als de bal op de green ligt, mag de speler losse natuurlijke voorwerpen wegnemen. Als daarbij 
de bal verrolt, krijgt de speler geen straf. Hij moet de bal wel weer op zijn oude plek terugplaat-
sen. Zand en losse aarde op de green zijn losse natuurlijke voorwerpen, maar buiten de green 
niet. 

LOSSE OBSTAKELS

Definitie los obstakel
Losse obstakels zijn kunstmatige, door de mens gemaakte voorwerpen die je op de baan kunt 
aantreffen en die je gemakkelijk kunt verplaatsen. Zoals een bunkerhark.

Procedure 
Een los obstakel mag altijd worden weggenomen als de speler er last van heeft bij het innemen 
van zijn stand of bij het maken van een swing of bij de ligging van de bal. Als de bal daarbij ver-
rolt, dan volgt er geen straf. De speler moet de bal wel terugplaatsen op de plek waar hij lag. 
Als de bal in of op een los obstakel ligt (bijv. een handdoekje), dan mag de speler de bal opne-
men en het los obstakel wegnemen. De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek 
recht onder de plaats waar de bal in of op het obstakel lag, maar niet dichter bij de hole. Als dit 
op de green gebeurt, moet de speler de bal plaatsen en niet droppen. 

Losse natuurlijke 
voorwerpen

Losse obstakels
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VRAGEN

Dit zijn vragen die rechtstreeks uit het Golfregelexamen komen om deze hole te testen.

VRAAG 1

Er ligt een dennenappel 
tegen je bal op de fairway.  
Je haalt de dennenappel weg 
waardoor de bal verrolt.  
Je plaatst de bal terug.

Hoeveel strafslagen krijg je? 

A 0 strafslagen

B 1 strafslag

C 2 strafslagen

VRAAG 2

Je bal ligt in de bunker tegen 
de hark aan. Je neemt de 
hark voorzichtig weg, maar je 
beweegt daardoor per onge-
luk de bal. 

Wat zeggen de regels? 

A Bal terugplaatsen

B Bal spelen zoals hij ligt

Antwoorden: 1B - 2A
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HOLE 7 - VASTE OBSTAKELS EN  

ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN

Op een golfbaan kan de speler bij zijn slag last hebben van bijvoorbeeld een schuilhut. De bal 
kan ook in een konijnenhol of op een molshoop of in een plas water liggen. ➞ R24 EN 25

VASTE OBSTAKELS ➞ R24

Definitie vaste obstakels
Vaste obstakels zijn kunstmatige, door de mens gemaakte voorwerpen, die niet kunnen worden 
verplaatst zonder buitensporige moeite of schade. Ook paden waarop een kunstmatige bedek-
king is aangebracht, zijn vaste obstakels, tenzij een plaatselijke regel zegt dat ze onderdeel van 
de baan zijn. 

Uitzondering
De witte palen die de grens van de baan markeren zijn géén obstakels! 

ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN ➞ R25

De normale omstandigheden op een baan kunnen veranderen door het weer, door dieren of 
door greenkeepers. 

Definitie abnormale terreinomstandigheden

• Gat, hoop of spoor gemaakt door een gravend dier, reptiel of vogel.

• Bijvoorbeeld: vossen en konijnen kunnen een hol graven. 

• Door hevige regenval kunnen plassen water ontstaan. Deze plassen noemen we tijdelijk 
water. 

• Ook grond in bewerking is een abnormale terreinomstandigheid. Greenkeepers onderhou-
den de golfbaan. Deze gebieden worden gemarkeerd als grond in bewerking. Hiertoe worden 
er blauwe paaltjes omheen gezet met vaak een bordje GUR erin (ground under repair). De 
paaltjes zelf staan in de GUR. 

Vast obstakel of abnormale terreinomstandigheid ontwijken
Wanneer de speler met het innemen van zijn stand of het maken van zijn swing last heeft van 
een vast obstakel of abnormale terreinomstandigheid mag hij dit ontwijken. Dit mag ook als de 
bal in of op een vast obstakel of abnormale terreinomstandigheid ligt. Als een vast obstakel of 
abnormale terreinomstandigheid alleen in de speellijn staat en de speler er geen last van heeft 
met de stand of swing, dan mag hij het niet ontwijken. In het filmpje dat in de presentatie zit bij 
het vaste obstakel en de abnormale terreinomstandigheid wordt de procedure uitvoerig voorge-
daan.
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Hoe ontwijk je een belemmering door een vast obstakel of abnormale terreinomstandigheid?

Stap 1
Bepaal het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.

Je zoekt een punt P:
a.  zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal ligt (de bal laat je voorlopig 

nog even liggen als referentiepunt)
b.  dat niet dichter bij de hole is (buiten de gestreepte cirkel in het 

plaatje), en
c.  waar je, als de bal daar zou komen te liggen, met je stand en swing geen last van het vaste 

obstakel of abnormale terreinomstandigheid meer hebt.  Om dit punt P te bepalen, neem 
je de stok die je zou gebruiken om de slag te maken als het obstakel of abnormale terrein-
omstandigheid er niet was geweest. Met deze stok simuleer je de slag, zodat je weet waar je 
goed kunt staan en je een slag kunt maken. Als je zo klaarstaat, prik je een tee in de grond op 
de plaats waar je stok de grond raakt om te adresseren. 
Dit is punt P.

Stap 2
Bepaal de droppingzone: vanaf punt P mag je nog één stoklengte 
opzij of naar achter afmeten (niet dichter bij de hole). Tot slot neem 
je de bal op en drop je hem binnen de uitgemeten stoklengte. Je moet 
de gedropte bal nu spelen, ook al staat de schuilhut, konijnenhol of 
GUR in deze situatie nog steeds in je speellijn. 
Tip: Voor het meten van die ene stoklengte (bij stap 2) mag je zelf kiezen 
welke stok je neemt. Dat mag de langste stok zijn. 

Ontwijken in de bunker
In de bunker voer je dezelfde procedure uit als eerder is beschreven door de baan, met de be-
perking dat punt P in de bunker moet liggen en dat de bal in de bunker moet worden gedropt. 

Ontwijken op de green
Op de green is het belangrijk dat de bal geplaatst wordt op punt P. 

Ingebedde bal ‘door de baan’
Als een baan heel nat is door de regen, kan het gebeuren dat de bal in zijn eigen pitchmark is 
blijven liggen, de ingebedde bal. De bal mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt 
en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek (dus niet binnen één stoklengte) waar de bal lag en niet 
dichter bij de hole.
Opgelet: in de rough (het hogere gras) moet een ingebedde bal worden gespeeld zoals hij ligt. 

A
P

G.U.R.

P

G.U.R.



49 HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE • GOLFREGELS

ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN OP DE GREEN

Tijdelijk water ontwijken
Bepaal het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.
Je zoekt een punt P:
a  zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal ligt (de bal laat je voorlopig nog even liggen als refe-

rentiepunt)
b  dat niet dichter bij de hole is, en
c  waar je, als de bal daar zou komen te liggen, met je stand en swing en je speellijn geen last 

van het tijdelijk water meer hebt. Om dit punt P te bepalen, neem je de stok die je zou gebrui-
ken om de slag te maken als het tijdelijk water er niet was geweest. Met deze stok simuleer je 
de slag, zodat je weet waar je goed kunt staan en je een slag kunt maken. Als je zo klaarstaat, 
prik je een tee in de grond op de plaats waar je stok de grond zou raken om te adresseren.  
Dit is punt P.

Je plaatst de bal op punt P.
Punt A ontwijkt het water niet. Punt B is even ver van de hole, maar verder van de bal. Punt C is 
verder van de bal dan punt P.

P

A

C

B
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VRAGEN 

Dit zijn vragen die rechtstreeks uit het Golfregelexamen komen om deze hole te testen.

VRAAG 1

Je bal ligt op een molshoop. 

Welk plaatje laat de juiste 
manier zien om de molshoop 
zonder straf te ontwijken?

A Plaatje A

B Plaatje B

C Plaatje C

VRAAG 2

Het heeft flink geregend en 
je bal ligt na je afslag op de 
fairway ingebed in zijn eigen 
pitchmark. 

Waar mag je de bal droppen?

A Binnen 1 stoklengte van de 
pitchmark

B Vlakbij de pitchmark, niet 
dichter bij de hole

Antwoorden: 1A - 2B

A B C
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HOLE 8 - FOUTJES

Op de golfbaan kunnen veel dingen fout gaan. Bijvoorbeeld afslaan op de verkeerde hole of het 
per ongeluk bewegen van de bal. 

VERKEERDE AFSLAGPLAATS

Wanneer de speler van een afslagplaats van de verkeerde hole speelt, dan speelt hij volgens 
Regel 11 van buiten de afslagplaats. Deze fout moet de speler herstellen vóór hij van de vol-
gende afslagplaats speelt door alsnog van de afslagplaats van de juiste hole te spelen. Dit kost 
in strokeplay twee strafslagen. Herstelt de speler de fout niet, dan wordt hij gediskwalificeerd. 
De slagen buiten de afslagplaats en alle volgende slagen die op de verkeerde hole zijn gedaan, 
tellen niet mee.
Speelt de speler van de verkeerde afslagplaats op de juiste hole, dan krijgt hij twee strafslagen 
en moet hij zijn fout herstellen.
In matchplay mag de tegenstander kiezen of hij de speler opnieuw laat afslaan van de juiste 
afslagplaats.

SPELEN VAN DE VERKEERDE PLAATS

Je speelt van een verkeerde plaats: 

• Als je een slag doet naar je bal die is bewogen of opgenomen en die niet op de juiste plaats 
is teruggelegd. 

• Als je een slag doet naar een bal op een deel van de baan waar geen slag mag worden ge-
daan (bijvoorbeeld waar spelen uit grond in bewerking verboden is).

• Als je een slag doet naar een bal die op een verkeerde plaats is gedropt of geplaatst.
Als je de bal op een verkeerde plaats hebt gedropt of geplaatst, maar je hebt hem nog niet 
gespeeld, kun je de straf voorkomen door de bal op te nemen en correct te droppen of te plaat-
sen. ➞ R20-6

Je krijgt twee strafslagen in strokeplay (Stableford) voor het spelen van de verkeerde plaats.

VERKEERDE GREEN ➞ R25-3

Vertel hoe een speler moet handelen als de bal op een verkeerde green ligt. Zoek het dichtstbij-
zijnde punt buiten de green. De speler mag op de green staan.

VERKEERDE BAL

Als de speler de bal van zijn medespeler speelt, dan speelt hij een verkeerde bal. Hij moet dan 
twee strafslagen bij zijn score tellen. De slag of slagen die met de verkeerde bal zijn gedaan, 
tellen niet, de speler moet alsnog zijn eigen bal spelen. De medespeler mag een (nieuwe) bal 
plaatsen op de plek waar de bal lag. ➞ R15-3

Wanneer de fout niet wordt hersteld voordat de speler van de volgende afslagplaats speelt, 
wordt hij gediskwalificeerd. 
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STILLIGGENDE BAL BEWOGEN

Definitie bal bewogen
De bal is bewogen wanneer de bal de oorspronkelijke plek heeft verlaten en op een andere plek 
tot stilstand komt. Een bal die wiebelt, bijvoorbeeld door de wind, is geen bewogen bal. 

Procedure
De speler mag niet zijn eigen bal bewegen, ook niet per ongeluk. Als dit toch gebeurt, moet de 
speler één strafslag bij zijn score optellen en de bal weer terugplaatsen waar hij lag. ➞ R18-2

Als de medespeler tijdens het zoeken de bal van de speler per ongeluk beweegt, moet de bal 
worden teruggeplaatst en krijgt niemand een strafslag. ➞ R18-4

Bal in beweging van richting veranderd of gestopt ➞ R19

Als je een bal slaat en hij wordt van richting veranderd of gestopt door jou, je partner, jullie cad-
dies of jullie uitrusting, dan krijg je een strafslag en moet je de bal spelen zoals hij ligt. ➞ R19-2

Als je een bal slaat en hij wordt van richting veranderd of gestopt door een andere stilliggende 
bal, dan volgt er geen straf en moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt. Als echter, alleen 
bij strokeplay, beide ballen op de green lagen voordat je je slag deed, krijg je twee strafslagen. 
➞ R19-5a
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VRAGEN

Dit zijn vragen die rechtstreeks uit het Golfregelexamen komen om deze hole te testen.

VRAAG 1

Je bal ligt op de green. 
Je  medespeelster trapt per 
ongeluk tegen je bal, die 
daardoor verrolt. Je moet de 
bal terugplaatsen.

Welke straf krijgt de medespe-
ler? 

A  Geen straf

B  1 strafslag

C  2 strafslagen

VRAAG 2

Je bal ligt op de green.  
Je put de bal helaas naast de 
hole en tegen de bal van je 
medespeler. Je medespeler 
moet zijn bal terugplaatsen.

Welke straf krijg je? 

A 0 strafslagen

B 1 strafslag

C 2 strafslagen

Antwoorden: 1A - 2C
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HOLE 9 - WAT IS JE SCORE?

WEDSTRIJDVORMEN 

Bij golf zijn er veel verschillende soorten wedstrijden. De belangrijkste zijn strokeplay- en 
matchplaywedstrijden. 

Strokeplay
Bij een strokeplaywedstrijd gaat het erom wie het minste aantal slagen (strokes) heeft na bij-
voorbeeld 18 holes. Alle slagen en strafslagen tellen. 
Het is belangrijk dat de juiste score voor elke hole wordt genoteerd. Wanneer een speler zijn 
scorekaart na afloop van de wedstrijd inlevert met een te lage score op een hole wordt hij gedis-
kwalificeerd. Er volgt alleen geen diskwalificatie als de te lage score het gevolg is van een straf 
die niet geteld is, omdat de speler onwetend was van een overtreding die hij heeft gemaakt. De 
speler krijgt dan de straf van de overtreding en twee strafslagen. ➞ R6-6

Aan het eind van de ronde telt de speler de score voor alle holes bij elkaar op. Dat is de bruto-
score. Vaak wordt er met ‘handicapverrekening’ gespeeld. Dan mag de speler van de brutoscore 
het aantal slagen aftrekken dat hij extra mag doen over de ronde van 18 holes. Hij houdt dan de 
nettoscore over. 

Matchplay 
Na het winnen van de eerste hole staat de speler 1 up, na het verliezen van de eerste hole staat 
de speler 1 down. Heb je 15 holes gespeeld en je staat 4 up, dan kan de tegenstander niet meer 
winnen. Er zijn namelijk nog maar 3 holes te spelen. Wanneer een speler na 15 holes 3 up staat, 
is deze ‘dormie’. Dit betekent dat de tegenstander niet meer kan winnen en in de laatste 3 holes 
alleen nog maar gelijk kan komen.
De speler met het minste aantal slagen wint de hole. Als je evenveel slagen doet, speel je de 
hole gelijk, als je gelijk staat, noem je dit 'all square'. Ook hier kun je met handicapverrekening 
spelen die per hole worden verrekend. 
Wie de meeste holes in een wedstrijd wint, wint ook de wedstrijd.

Verschillen
In matchplay mag de speler zijn tegenstander de volgende slag ‘geven’. Dat betekent dat hij 
zonder de slag ook echt te maken, met die slag heeft uitgeholed. De speler mag ook de hole 
‘geven’. De tegenstander heeft dan de hole gewonnen, zonder verder te hoeven spelen. 
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PUNTENTELLING VOLGENS HET STABLEFORDSYSTEEM

Het Stablefordsysteem
Voor het verkrijgen van een handicap werken we in Europa met het Stablefordsysteem. Het 
is belangrijk om als golfprofessional of handicap- en regelcommissie goed uit te leggen hoe 
dit werkt. Dit systeem houdt er rekening mee dat een speler tijdens een ronde wel eens een 
paar slechte holes speelt. Wanneer een speler een paar slechte holes speelt, kan deze met het 
Stablefordsysteem toch een redelijk eindtotaal behalen. Per gespeelde hole ontvangt de speler 
namelijk punten. 
Bij een Stablefordwedstrijd is het aantal slagen dat een speler over een hole mag doen afhan-
kelijk van zijn handicap. Hoe hoger de handicap, hoe meer slagen de speler over een hole mag 
doen. 

Stablefordpuntentelling
Na het spelen van een ronde rekent de speler de Stablefordpunten uit en levert de kaart in bij 
de club die de handicap registreert. Bij 18 Stablefordpunten of meer over 9 holes of 36 punten 
of meer over 18 holes krijgt de speler handicap 54 of lager. Na het spelen van je eerste kaart kan 
het ook zijn dat de speler handicap 51 of handicap 48 heeft behaald. Dat ligt maar net aan het 
resultaat van dat moment.
De nettoscore per hole is de brutoscore minus de handicapslagen voor die hole. Als de netto-
score gelijk is aan Par krijgt de speler 2 Stablefordpunten.

Nettoscore van 2 of meer boven Par: 0 Stablefordpunten

Nettoscore van 1 boven Par: 1 Stablefordpunt

Nettoscore gelijk aan Par: 2 Stablefordpunten

Nettoscore van 1 onder Par: 3 Stablefordpunten

Nettoscore van 2 onder Par: 4 Stablefordpunten

Nettoscore van 3 onder Par: 5 Stablefordpunten
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STROKE INDEX EN PLAYING HANDICAP

Moeilijkheidsgraad van de baan: de Stroke Index
De Stablefordpuntentelling hangt onder andere af van de moeilijkheidsgraad van de baan. De 
punten die de speler haalt, hangt af van de score in combinatie met het aantal slagen dat de 
speler op een hole krijgt.
Op elke baan worden de holes ingedeeld in volgorde van moeilijkheidsgraad. Dit heet de Stroke 
Index. De moeilijkste hole heeft Stroke Index 1, de op een na moeilijkste hole heeft Stroke Index 
2 en de makkelijkste hole heeft Stroke Index 18. De Stroke Index staat op de scorekaart vermeld 
bij elke hole, dit wordt aangegeven met SI.
Wanneer een speler een lagere handicap heeft dan 36, dan zal hij op de makkelijke holes (op 
de scorekaart aangegeven met Stroke Index 18, 17 en 16) een slag beter moeten spelen om nog 
steeds 2 punten te halen.

Slagentabel: de Playing Handicap
Voordat de speler de baan ingaat is het goed om samen met de speler te kijken naar de slagen-
tabel. Je kan goed laten zien hoe de tabel werkt zodat de speler altijd weet hoeveel slagen hij/
zij mee krijgt van welke kleur tee.  Dit is je Playing Handicap. De slagentabel is voor elke baan 
verschillend. Je kijkt bij Dames of Heren naar de kleur tee waar je vanaf speelt en je ziet bij je 
handicap wat je Playing Handicap is. 

PLAYING HANDICAP
WIT GEEL BLAUW ROOD ORANJE

CR=71,8 PAR=72 CR=71,1 PAR=72 CR=68,9 PAR=72 CR=67,1 PAR=72 CR=65,4 PAR=72
SR=132 SR=127 SR=125 SR=123 SR=120

EXACT PL
HANDICAP HCP

EXACT PL
HANDICAP HCP

EXACT PL
HANDICAP HCP

EXACT PL
HANDICAP HCP

EXACT PL
HANDICAP HCP

+4,0 - +3,7 +5
+3,6 - +2,9 +4
+2,8 - +2,0 +3
+1,9 - +1,2 +2
+1,1 - +0,3 +1
+0,2 - 0,5 0

0,6 - 1,4 1
1,5 - 2,3 2
2,4 - 3,1 3
3,2 - 4,0 4
4,1 - 4,8 5
4,9 - 5,7 6
5,8 - 6,5 7
6,6 - 7,4 8
7,5 - 8,3 9
8,4 - 9,1 10
9,2 - 10,0 11

10,1 - 10,8 12
10,9 - 11,7 13
11,8 - 12,5 14
12,6 - 13,4 15
13,5 - 14,2 16
14,3 - 15,1 17
15,2 - 16,0 18
16,1 - 16,8 19
16,9 - 17,7 20
17,8 - 18,5 21
18,6 - 19,4 22
19,5 - 20,2 23
20,3 - 21,1 24
21,2 - 22,0 25
22,1 - 22,8 26
22,9 - 23,7 27
23,8 - 24,5 28
24,6 - 25,4 29
25,5 - 26,2 30
26,3 - 27,1 31
27,2 - 27,9 32
28,0 - 28,8 33
28,9 - 29,7 34
29,8 - 30,5 35
30,6 - 31,4 36
31,5 - 32,2 37
32,3 - 33,1 38
33,2 - 33,9 39
34,0 - 34,8 40
34,9 - 35,6 41
35,7 - 36,0 42

37 - 37 43
38 - 38 44
39 - 39 45
40 - 40 46
41 - 41 47
42 - 42 48
43 - 43 49
44 - 44 50
45 - 45 51
46 - 46 52
47 - 47 53
48 - 48 54
49 - 49 55
50 - 50 56
51 - 51 57
52 - 52 58
53 - 53 59
54 - 54 60

+4,0 - +3,3 +5
+3,2 - +2,4 +4
+2,3 - +1,5 +3
+1,4 - +0,6 +2
+0,5 - 0,3 +1

0,4 - 1,2 0
1,3 - 2,1 1
2,2 - 3,0 2
3,1 - 3,9 3
4,0 - 4,8 4
4,9 - 5,6 5
5,7 - 6,5 6
6,6 - 7,4 7
7,5 - 8,3 8
8,4 - 9,2 9
9,3 - 10,1 10

10,2 - 11,0 11
11,1 - 11,9 12
12,0 - 12,8 13
12,9 - 13,7 14
13,8 - 14,5 15
14,6 - 15,4 16
15,5 - 16,3 17
16,4 - 17,2 18
17,3 - 18,1 19
18,2 - 19,0 20
19,1 - 19,9 21
20,0 - 20,8 22
20,9 - 21,7 23
21,8 - 22,5 24
22,6 - 23,4 25
23,5 - 24,3 26
24,4 - 25,2 27
25,3 - 26,1 28
26,2 - 27,0 29
27,1 - 27,9 30
28,0 - 28,8 31
28,9 - 29,7 32
29,8 - 30,6 33
30,7 - 31,4 34
31,5 - 32,3 35
32,4 - 33,2 36
33,3 - 34,1 37
34,2 - 35,0 38
35,1 - 35,9 39
36,0 - 36,0 40

37 - 37 41
38 - 38 42
39 - 39 43
40 - 40 44
41 - 41 45
42 - 42 46
43 - 43 47
44 - 44 48
45 - 45 49
46 - 46 50
47 - 47 51
48 - 48 52
49 - 49 53
50 - 50 54
51 - 51 55
52 - 52 56
53 - 53 57
54 - 54 58

+4,0 - +4,0 +8
+3,9 - +3,1 +7
+3,0 - +2,2 +6
+2,1 - +1,3 +5
+1,2 - +0,4 +4
+0,3 - 0,5 +3

0,6 - 1,4 +2
1,5 - 2,3 +1
2,4 - 3,2 0
3,3 - 4,1 1
4,2 - 5,0 2
5,1 - 5,9 3
6,0 - 6,8 4
6,9 - 7,7 5
7,8 - 8,6 6
8,7 - 9,5 7
9,6 - 10,4 8

10,5 - 11,3 9
11,4 - 12,2 10
12,3 - 13,1 11
13,2 - 14,1 12
14,2 - 15,0 13
15,1 - 15,9 14
16,0 - 16,8 15
16,9 - 17,7 16
17,8 - 18,6 17
18,7 - 19,5 18
19,6 - 20,4 19
20,5 - 21,3 20
21,4 - 22,2 21
22,3 - 23,1 22
23,2 - 24,0 23
24,1 - 24,9 24
25,0 - 25,8 25
25,9 - 26,7 26
26,8 - 27,6 27
27,7 - 28,5 28
28,6 - 29,4 29
29,5 - 30,3 30
30,4 - 31,2 31
31,3 - 32,1 32
32,2 - 33,0 33
33,1 - 33,9 34
34,0 - 34,8 35
34,9 - 35,7 36
35,8 - 36,0 37

37 - 37 38
38 - 38 39
39 - 39 40
40 - 40 41
41 - 41 42
42 - 42 43
43 - 43 44
44 - 44 45
45 - 45 46
46 - 46 47
47 - 47 48
48 - 48 49
49 - 49 50
50 - 50 51
51 - 51 52
52 - 52 53
53 - 53 54
54 - 54 55

+4,0 - +3,4 +9
+3,3 - +2,4 +8
+2,3 - +1,5 +7
+1,4 - +0,6 +6
+0,5 - 0,3 +5

0,4 - 1,2 +4
1,3 - 2,2 +3
2,3 - 3,1 +2
3,2 - 4,0 +1
4,1 - 4,9 0
5,0 - 5,8 1
5,9 - 6,7 2
6,8 - 7,7 3
7,8 - 8,6 4
8,7 - 9,5 5
9,6 - 10,4 6

10,5 - 11,3 7
11,4 - 12,3 8
12,4 - 13,2 9
13,3 - 14,1 10
14,2 - 15,0 11
15,1 - 15,9 12
16,0 - 16,9 13
17,0 - 17,8 14
17,9 - 18,7 15
18,8 - 19,6 16
19,7 - 20,5 17
20,6 - 21,4 18
21,5 - 22,4 19
22,5 - 23,3 20
23,4 - 24,2 21
24,3 - 25,1 22
25,2 - 26,0 23
26,1 - 27,0 24
27,1 - 27,9 25
28,0 - 28,8 26
28,9 - 29,7 27
29,8 - 30,6 28
30,7 - 31,6 29
31,7 - 32,5 30
32,6 - 33,4 31
33,5 - 34,3 32
34,4 - 35,2 33
35,3 - 36,0 34

37 - 37 35
38 - 38 36
39 - 39 37
40 - 40 38
41 - 41 39
42 - 42 40
43 - 43 41
44 - 44 42
45 - 45 43
46 - 46 44
47 - 47 45
48 - 48 46
49 - 49 47
50 - 50 48
51 - 51 49
52 - 52 50
53 - 53 51
54 - 54 52

+4,0 - +3,7 +11
+3,6 - +2,8 +10
+2,7 - +1,8 +9
+1,7 - +0,9 +8
+0,8 - 0,0 +7

0,1 - 1,0 +6
1,1 - 1,9 +5
2,0 - 2,9 +4
3,0 - 3,8 +3
3,9 - 4,8 +2
4,9 - 5,7 +1
5,8 - 6,6 0
6,7 - 7,6 1
7,7 - 8,5 2
8,6 - 9,5 3
9,6 - 10,4 4

10,5 - 11,3 5
11,4 - 12,3 6
12,4 - 13,2 7
13,3 - 14,2 8
14,3 - 15,1 9
15,2 - 16,1 10
16,2 - 17,0 11
17,1 - 17,9 12
18,0 - 18,9 13
19,0 - 19,8 14
19,9 - 20,8 15
20,9 - 21,7 16
21,8 - 22,6 17
22,7 - 23,6 18
23,7 - 24,5 19
24,6 - 25,5 20
25,6 - 26,4 21
26,5 - 27,4 22
27,5 - 28,3 23
28,4 - 29,2 24
29,3 - 30,2 25
30,3 - 31,1 26
31,2 - 32,1 27
32,2 - 33,0 28
33,1 - 33,9 29
34,0 - 34,9 30
35,0 - 35,8 31
35,9 - 36,0 32

37 - 37 33
38 - 38 34
39 - 39 35
40 - 40 36
41 - 41 37
42 - 42 38
43 - 43 39
44 - 44 40
45 - 45 41
46 - 46 42
47 - 47 43
48 - 48 44
49 - 49 45
50 - 50 46
51 - 51 47
52 - 52 48
53 - 53 49
54 - 54 50Een voorbeeld van een handicaptabel voor heren voor 18 holes
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Puntentelling praktijkvoorbeeld
Als je bijvoorbeeld Playing Handicap 24 hebt, krijg je bij een 9-holesronde 12 handicapsla-
gen. Dit betekent dat je in een 9-holeswedstrijd 12 slagen 'meekrijgt’. Op elke hole 1 slag en 
op de drie holes met de laagste Stroke Index nog 1 slag extra. 
Dit kun je als hulpmiddel met streepjes bij de hole aangeven. Nadat de score is ingevuld, 
kun je dan de nettoscore en Stablefordpunten uitrekenen.
Je ziet dat Sophie minder dan 18 punten heeft gehaald. Toch zal haar handicap niet ver-
hoogd worden, omdat ze in de ‘buffer’ heeft gespeeld.

Oefenkaarten
Laat de cursisten zelf de Stablefordpunten uitrekenen. 

Puntentelling
Wanneer een speler bijvoorbeeld handicap 36 heeft, krijgt hij 36 handicapslagen. Dit betekent 
dat hij in een 18-holeswedstrijd over elke hole (36:18=) 2 slagen extra mag doen. Gebruik de 
scorekaarten als voorbeeld. 

Hole Par Speler Marker
Stableford

punten

Stableford
punten

Stableford
punten

Stroke
index

Ontvangen
slagen over
9 holes            _______Handicap ________

Playing
handicap ______

B. Marker ____________________ Wedstrijdvorm:    O  Stableford     O  Strokeplay   O  Matchplay

Handtekening marker

______________________________

A. Speler ____________________

Handtekening speler

______________________________

Hole Par Speler Marker
Stableford

punten

Stableford
punten

Stableford
punten

Stroke
index

Ontvangen
slagen           ______

Exact 
handicap ________

Playing
handicap ______

B. Marker ____________________ Wedstrijdvorm:    O  Stableford     O  Strokeplay   O  Matchplay

Handtekening marker

______________________________

A. Speler ____________________

Handtekening speler

______________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

In

Out

Totaal

12

8

6

16

10

18

2

4

14

11

1

9

15

3

17

5

7

13

5

4

3

4

4

3

5

4

4

36

4

4

5

3

4

4

3

4

5

36

36

72

6

6

3

4

6

4

9

6

6

50

2

1

3

3

2

2

0

2

1

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

13

9

15

5

17

1

3

7

5

4

3

4

4

3

5

4

4

36

Sophie 24.0 24 12

16

xPatrice

I

I

I

I

II

I

II

II

I

Nettoscore is 6 - 1 = 5 g Par

Nettoscore is 6 - 1 = 5 g 1 boven

Nettoscore is 3 - 1 = 2 g 1 onder

Nettoscore is 4 - 1 = 3 g 1 onder 

Nettoscore is 6 - 2 = 4 g Par

Nettoscore is 4 - 1 = 3 g Par

Nettoscore is 9 - 2 = 7 g 2 boven

Nettoscore is 6 - 2 = 4 g Par

Nettoscore is 6 - 1 = 5 g 1 boven
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VRAGEN

Dit zijn vragen die rechtstreeks uit het Golfregelexamen komen om deze hole te testen.

VRAAG 1  matchplay

Hoe geven de spelers de stand 
aan na het spelen van een 
hole?

A Zoals op kaart A

B Zoals op kaart B

C Zoals op kaart C

VRAAG 2  stableford

Speler A heeft Handicap 26 en speelt een Stable-
fordwedstrijd. De speler krijgt 13 handicapslagen 
over 9 holes. Zijn brutoscore op de eerste 9 holes is 
op de kaart hiernaast ingevuld. 

Bereken het aantal Stablefordpunten dat hij over 9 
holes heeft behaald.

A 17 punten

B 18 punten

C 19 punten

D 20 punten

Antwoorden: 1A - 2B

4

5

4

3

4

4

9

3

17

7

1
4

1

4

5

4

3

4

4

9

3

17

7

1
4

1

4

5

4

3

4

4

9

3

17

7

1
4

1

A B C

MATCHPLAY MATCHPLAY MATCHPLAY

1 up
2 up
1 up

all square

1 down
2 down

5
6
6
4
3
4

5
8
7
/
4
5

2
0
1 
0
3
2

Hole Par Speler Marker
Stableford

punten
Stableford

punten
Stroke
Index

O  9 holes                         O  18 holes   

 
Handicap ________

Playing
Handicap ______

B. Marker ____________________

Wedstrijdvorm: 
O  Stableford
O  Strokeplay
O  Matchplay

A. Speler ____________________

6

7

4

4

8

5

4

5

6

49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

7

5

11

15

1

9

17

3

5

4

4

3

5

4

4

3

4

36

26.0 13

x

A

B
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HANDIG OM TE ONTHOUDEN

OVERZICHT AANTAL STRAFSLAGEN

Geen strafslagen

•  overtreden van de etiquette;

• ontwijken van iets dat niet in de baan thuishoort, zoals kunstmatige voorwerpen en abnor-

male terreinomstandigheden.

Eén strafslag

• om je uit een lastige situatie te redden: buy out stroke; 

• wanneer je per ongeluk de bal beweegt zonder een slag te maken;

• wanneer je een fout maakt in een bepaalde procedure.

Twee strafslagen (of verlies van de hole bij Matchplay):

• wanneer je (bewust of onbewust) een regel overtreedt doordat je iets doet wat niet mag of 

juist iets niet doet wat wel zou moeten;

• als je van een verkeerde plaats speelt.

Diskwalificatie

• wanneer je met opzet de golfregels overtreedt of afspreekt om een regel niet toe te passen of 

een straf niet te tellen; 

• wanneer je je niet houdt aan de bepalingen van het wedstrijdreglement;

• wanneer je een ernstige overtreding begaat, waardoor je onevenredig voordeel zou hebben;

• wanneer je ernstig de etiquetteregels overtreedt.

Tip: in het boek ‘Oefenvragen voor het Golfregelexamen’ zijn bovenstaande tips met voorbeelden 

uitgelegd. Gebruik dit boek om je regelkennis voor het examen te testen.

OVERZICHT AANTAL STOKLENGTEN

Bij ‘gratis’ droppen (zonder strafslag), bijvoorbeeld bij ontwijken

•  één stoklengte

Wanneer je één strafslag moet tellen 

• twee stoklengten
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GOLFREGELEXAMEN

Het Golfregelexamen kan worden gedaan vóór of na het behalen van de NGF-Golfbaanpermis-
sie. Het Golfregelexamen wordt afgenomen door de regelcommissie van de club. 

Het examen is een schriftelijk examen (multiple choice), bestaande uit 30 vragen (10 etiquette - 
vragen, 19 regelvragen en 1 Stablefordvraag) waar maximaal 60 minuten over mag worden 
gedaan. Dit examen bestaat uit illustraties met verschillende regelsituaties in de praktijk. Zo 
kunnen de situaties in de baan worden herkend.

Voor jeugd (tot 14 jaar) geldt dat ze aan de hand van het boek ‘de belangrijkste golfregels voor 
de jeugd’ 9 regellessen krijgen. Na het behandelen van deze 9 regellessen, en nadat ze hebben 
aangetoond de regels ook in de praktijk te kunnen toepassen, zijn ze geslaagd voor het Golfre-
gelexamen. 

De vragen zijn visueel gemaakt door middel van plaatjes, zodat de situaties herkenbaar zijn. 
In de instructie voor de uitleg op de vorige pagina's staan voorbeelden van vragen die op het 
examen zouden kunnen voorkomen. 

Na het behalen van het Golfregelexamen krijgt de beginnende golfer een schriftelijk bewijs van 
slagen mee. De golfer moet dit goed bewaren en laten zien als hij/zij lid gaat worden bij een 
club. De club kan registreren dat het Golfregelexamen is behaald. 

Het Golfregelexamen is onbeperkt geldig. Wanneer de beginnende golfer de Golfbaanpermissie 
heeft en geslaagd is voor het Golfregelexamen kan een qualifying kaart worden gespeeld om 
een handicap te kunnen behalen.

NGF-pas
De speler krijgt aan het begin van het jaar of wanneer de speler lid wordt van een club een NGF-
pas. Op deze NGF-pas staat de naam van de golfclub waar de speler lid is of de club die de pas 
heeft uitgegeven, samen met speelsterkte (NGF-Golfbaanpermissie of handicap). De verschil-
lende passen de die NGF uitgeeft zijn:

• Bewijs van lidmaatschap

• NGF-Golfbaanpermissie

• EGA Handicap (54-0)

Met de NGF-pas is de speler (secundair) WA-verzekerd, ontvangt hij twee keer per jaar het 
magazine GOLF.nl, heeft hij gratis toegang tot www.degolfacademie.nl en de speler kan gratis 
deelnemen aan het spaar- en speelprogramma Fairwaystrokes (www.fairwaystrokes.nl).
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EEN HANDICAP IS UNIEK

Golf is een wedstrijdsport die op top(sport)niveau kan worden beoefend. Daarnaast is golf bij 
uitstek geschikt als recreatiesport. Het merendeel van de golfers speelt dan ook uitsluitend in 
onderlinge, vriendschappelijke partijen en/of clubwedstrijden. Golf heeft deze populariteit als 
recreatiesport voor een zeer groot deel te danken aan het handicapsysteem, waardoor spelers 
van verschillende niveaus op min of meer gelijkwaardige basis met elkaar kunnen strijden of 
aan dezelfde wedstrijd mee kunnen doen. Dames kunnen tegen heren spelen, jongens tegen 
meisjes, kinderen tegen hun (groot)ouders, jong tegen oud, klein tegen groot, teams tegen 
elkaar en nog veel meer. Het is belangrijk om de (beginnende) golfer te vertellen dat een handi-
cap uniek is en dat het daarom leuk is om actief met je handicap bezig te zijn.

Op de volgende pagina's staat chronologisch welke stappen de beginnende golfer moet doorlo-
pen om een handicap te behalen.
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HET HANDICAPSYSTEEM

Wat is het handicapsysteem en wat kun je ermee?
Het handicapsysteem is niets meer dan een rekenmethode om je speelsterkte (handicap) vast 
te stellen. Als je vaker gaat golfen, word je vanzelf beter en moet je handicap naar beneden 
aangepast worden. Het handicapsysteem zorgt hiervoor. Stel twee golfers spelen tegen elkaar. 
De speler met de hoogste handicap krijgt een voorsprong in slagen die gelijk is aan het verschil 
tussen de handicaps van beide spelers. Zo kun je met verschillende speelsterkten toch uitda-
gend tegen elkaar spelen.

NGF-Golfbaanpermissie 
Voor het behalen van de baanpermissie is het belangrijk dat je de etiquette van het golfspel 
kent. Het is belangrijk dat je bijvoorbeeld weet dat je ‘FORE’ moet roepen i.v.m. de veiligheid, 
dat je pitchmarks (de inslag van een golfbal) repareert i.v.m. de zorg voor de baan en dat je 
doorloopt i.v.m. het tempo in de baan – zie het hoofdstuk etiquette. Als je de etiquette kent en 
goed kunt toepassen op de golfbaan en de golfprofessional vindt dat je voldoende vaardig bent 
om zonder begeleider de golfbaan te spelen, dan kan de golfprofessional je in samenwerking 
met de golfbaan de NGF-Golfbaanpermissie geven. De Golfbaanpermissie is alleen geldig op 
de golfbaan die deze heeft uitgegeven. Na het behalen van de Golfbaanpermissie heb je alle 
ruimte om zelf te oefenen op de golfbaan en ervaring op te doen in de golfsport.

Golfregelexamen
Voordat handicap 54 of lager kan worden behaald, wordt eerst de kennis getoetst van de belang-
rijkste etiquette- en golfregels. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je je bal niet meer kunt vinden 
in het bos of in het water? Hiervoor is het Golfregelexamen gemaakt. Het examen is schriftelijk 
en bestaat uit 30 vragen ondersteund met illustraties van verschillende regelsituaties uit de 
praktijk. Na het behalen van het Golfregelexamen zal de club het resultaat registreren en krijg je 
een schriftelijk bewijs van slagen mee. Het Golfregelexamen is onbeperkt geldig. 
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DE EERSTE HANDICAP

Wanneer je het golfspel enigszins beheerst en geslaagd bent voor het Golfregelexamen kun je 
een qualifying kaart spelen om handicap 54 of lager te behalen. De qualifying kaart vraag je aan 
via de golfbaan. Dit kan alleen wanneer de condities van de golfbaan en andere omstandighe-
den in orde zijn om voor een handicap te kunnen spelen. Samen met iemand die minimaal 
handicap 54 heeft, speel je de ronde. Hij is de marker en noteert jouw score gedurende de 
golfronde. 

Stap 2 Naar handicap 54 (qualifying kaart)
Om een handicap te kunnen behalen, moet een qualifying kaart worden gespeeld. De begin-
nende golfer belt voor een starttijd en meldt zich voor aanvang bij de caddiemaster of recep-
tie. Het kan ook zijn dat de beginnende golfer zijn/haar eerste qualifying kaart speelt met de 
golfprofessional of met een begeleider. Daar kan een qualifiying kaart worden meegegeven door 
middel van een sticker, registratienummer of een sticker uit de zuil, zodat het zichtbaar is dat er 
qualifying condities waren. Je kunt ook de Golf.nl app gebruiken om je scores te noteren. 
De baan en de omstandigheden moeten goed zijn alvorens er een qualfiying kaart kan worden 
gespeeld. De beginnende golfer speelt samen met iemand die minimaal handicap 54 heeft. Hij/
zij is de marker gedurende de golfronde. Sommige clubs organiseren beginnerswedstrijden op 
bepaalde tijdstippen waar gezamenlijk rondes kunnen worden gespeeld voor het behalen van 
de handicap.
De speler mag kiezen om 9 of 18 holes te spelen, uitgaande van handicap 54. Dit kan op een 
‘grote’ baan zijn, maar ook op een Par-3 baan. 
Na de ronde levert de speler de kaart in bij de club waar hij/zij lid is. Bij 18 Stablefordpunten of 
meer over 9 holes of 36 punten of meer over 18 holes krijgt de golfer handicap 54 of lager. Na 
het spelen van de eerste kaart kan bijvoorbeeld handicap 51 of handicap 48 worden behaald als 
een speler meer dan 36 Stablefordpunten heeft behaald. Bij het spelen van 9 holes worden er 18 
Stablefordpunten bij de overige punten opgeteld. 

Bij handicaps tussen de 37 en de 54 kan een handicap na het spelen alleen verlaagd worden en 
niet verhoogd. De verlaging is 1 slag per Stablefordpunt meer dan 36 Stablefordpunten. 

Een voorbeeld voor het berekenen van de eerste handicap: 
Je gaat uit van handicap 54 en je krijgt bijvoorbeeld 56 slagen op een baan en je speelt van 
de rode tee. Je speelt een qualifying kaart en komt binnen met 40 Stablefordpunten over 18 
holes. Met 36 punten wordt de handicap gespeeld. Dit betekent dat je 4 punten beter dan 
je start handicap hebt gespeeld (40-36 = 4). De handicap 54 wordt nu verlaagd met 4 x 1 
slag en de nieuwe handicap is 50 (54-4 = 50). Het is goed als de golfprofessional regelma-
tig informeert naar de vorderingen van de speler en hem tips geeft voor het spelen van de 
baan. De golfprofessional kan, indien de speler dit wil, afspraken maken om verder te gaan 
naar stap 3. 
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HANDICAP VERLAGEN

Stap 3 Naar handicap 36
De golfprofessional kan samen met de speler een plan maken welke onderdelen de speler kan 
verbeteren om zijn handicap te verlagen naar bijvoorbeeld onder de 36. Wellicht valt er veel 
winst te boeken in course management in de praktijk. Als een speler een handicap heeft tussen 
de 37 en de 54 en met een score van meer dan 36 Stablefordpunten de grens van handicap 37 
passeert, dan kan de volgende regeling worden toegepast.
Eerst wordt de handicap aangepast tot 36.0 met 1 punt per Stablefordpunt en vervolgens wordt 
de handicap verlaagd met 0.5 per resterend Stablefordpunt.
Voorbeeld: een speler met handicap 39 behaalt 41 Stablefordpunten. De handicap wordt eerst 
verlaagd met 3 x 1 punt tot handicap 36.0. Vervolgens wordt de handicap van 36.0 nog met 2 x 
0.5 punt aangepast naar een handicap van 35.0.

Wanneer een handicap van onder de 36 is behaald, dan kan deze na het inleveren van een quali-
fying kaart worden verhoogd of verlaagd. Leg de speler aan de hand van de 'Beknopte gids voor 
regels en handicap' uit hoe dat werkt.

Uiteraard geldt, hoe beter de golfer gaat spelen, hoe lager zijn of haar handicap wordt. Het is 
ook belangrijk dat de spelers alle kaarten die ze spelen inleveren. Zo krijg de speler een meest 
betrouwbare handicap. 

Stap 4 tot 8 - Handicap 36 tot 4.5
De handicaps van spelers die een handicap hebben tussen de 0 en de 36 zullen ieder jaar 
worden herzien middels de jaarlijkse herziening. Dit wordt gedaan om te kijken of de handicap 
nog wel bij de speler past. Er wordt hierbij gekeken naar minimaal de laatste 8 kaarten uit de 
laatste twee jaar. Het kan dus zo zijn dat de handicap aan het einde van het jaar, na de jaarlijkse 
herziening, wordt aangepast door de handicapcommissie. De speler kan altijd vragen aan de 
handicapcommissie waarom zijn of haar handicap is aangepast. 

Stap 9 - Handicap 4.4 tot 0
Spelers met een handicap van 4.4 of lager kunnen alleen hun handicap verhogen of verlagen 
middels (minimaal) 18-holeswedstrijdkaarten. 
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Bufferzone
Hieronder volgt een schema waarin staat wanneer de handicap wordt verhoogd, verlaagd of 
niet wordt aangepast. Dat laatste is het geval als er binnen de bufferzone wordt gescoord.

Handicap EGA Bufferzone Bufferzone  Verlagings- 
Categorie Handicap 18 holes 9 holes Verhoging factor

 1 plus – 4.4 35 – 36 n.v.t. 0.1 0.1

 2 4.5 – 11.4 34 – 36 35 – 36 0.1 0.2

 3 11.5 – 18.4 33 – 36 35 – 36 0.1 0.3

 4 18.5 – 26.4 32 – 36 34 – 36 0.1 0.4

 5 26.5 – 36.0 31 – 36 33 – 36 0.1 0.5

 6 37 – 54 - - - 1.0

Bij 9-holesscores moeten 18 punten worden opgeteld.

Voorbeeld: een speler heeft handicap 30.0 en krijgt bijvoorbeeld 33 slagen op een baan. Hij 
speelt een qualifying kaart over 18 holes en komt binnen met 39 punten. Dit betekent dat de 
speler 3 slagen beter heeft gespeeld dan zijn handicap. De handicap wordt verlaagd met 3 
x 0.5 punt van 30.0 tot 28.5. Als de speler vervolgens een ronde inlevert van 31 Stableford-
punten dan blijft de handicap onveranderd. De speler heeft in de zogenaamde bufferzone 
gespeeld. De speler behoudt zijn handicap van 28.5. Als de speler daarna een ronde speelt 
van 28 punten, dan zal de handicap worden verhoogd. De handicap wordt verhoogd van 
28.5 naar 28.7. 
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ACTIEF MET JE HANDICAP

Hoe zorg je ervoor dat je handicap dicht bij je echte niveau zit?

1.  Alleen als je een qualifying scorekaart inlevert, telt deze mee voor je handicap. Lever dus zo 
veel mogelijk qualifying scorekaarten in gedurende het speelseizoen. Hoe meer scorekaar-
ten je inlevert, hoe dichter je handicap je echte speelsterkte benadert. Je kunt ook qualifying 
wedstrijden spelen om scores voor je handicap te verkrijgen.

2.  Controleer regelmatig of je geregistreerde handicap een weergave is van je potentiële speel-
sterkte. De ene keer speel je goed en daalt je handicap, de andere keer speel je wat minder 
en gaat je handicap iets omhoog. Indien je handicap te hoog of te laag is, neem dan contact 
op met de handicapcommissie van je golfclub. Deze is verantwoordelijk voor de juiste han-
dicaps bij de spelers op de club. Zij kunnen je handicap aanpassen als blijkt dat deze geen 
goede afspiegeling is van je spelniveau. 

Buitenlandse Kaarten
Qualifying kaarten en wedstrijdkaarten uit het buitenland tellen ook mee voor het verrekenen 
van de handicap. Voor qualifying kaarten geldt dat deze in landen gespeeld moeten zijn waar 
EGA-condities gelden; praktisch in heel Europa. Deze kaarten moeten fysiek of digitaal worden 
ingeleverd bij de handicapcommissie. 

Qualifying scores over 9 holes en op Par-3 banen
Er zijn veel spelers die niet regelmatig de tijd hebben om een qualifying score over 18 holes in 
te leveren. Gelukkig zijn daar inmiddels een aantal alternatieven voor. Je kunt je handicap halen 
op een qualifying Par-3 baan of over 9 holes. Kies de juiste kleur tee of zelfs een die meer naar 
voren ligt. Dit kan veel tijd schelen.
Spelers met een handicap tussen de 54 en 4.5 mogen wedstrijdscores en qualifying kaarten over 
9 holes inleveren voor handicapdoeleinden. Je mag per dag maar één qualifying ronde over 9 
holes inleveren. Eventueel zijn wel twee 9-holeswedstrijdkaarten op één dag mogelijk. De score 
over 9 holes wordt met 18 punten verhoogd tot een handicapscore. De buffers voor 9 holes zijn 
daarom wel kleiner.

Handicapherziening
Ieder jaar aan het einde van het seizoen moet de handicapcommissie de handicap van alle 
spelers beoordelen. Voor die beoordeling moeten ten minste 8 scores van qualifying ronden 
ingeleverd zijn in de afgelopen twee jaar. Deze herziening kan ervoor zorgen dat de handicap 
omhoog of naar beneden aangepast wordt, maar zal in de meeste gevallen ongewijzigd blijven 
als resultaat van de beoordeling. De handicapherziening kan maximaal 3 punten zijn en in over-
leg meer. Voor Categorie 6 (handicap 54 - 37) kan de aanpassing 5 punten zijn.
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Actief met je handicap via het 9-stappenplan
Je handicap wordt voor het eerst bijgehouden vanaf handicap 54. Om die handicap 54 te halen 
en om hem, eenmaal behaald, actief te verlagen is het 9-stappenplan ontwikkeld. Dit is een 
soort opleidingstraject waarin je met filmpjes en oefeningen geholpen wordt om je doelstel-
lingen te behalen. Kijk op www.degolfacademie.nl voor meer informatie en uiteraard kan je 
golfprofessional je hier ook meer over vertellen. Op de website kun je onder meer rondes en 
statistieken invoeren, zijn er testen, een scoringsmodule en is er een digitale golfagenda.

Handicapranking
Via mijn.golf.nl of via de golf.nl-app kun je altijd en overal je handicap opzoeken. Daarnaast kun 
je hier je handicapranking ten opzichte van andere golfers zien en kun je deze via social media 
delen met vrienden. Je handicapranking geeft aan:
• Hoe goed je bent ten opzichte van alle andere Nederlandse golfers.
• Op welke plek je staat in jouw eigen club. 
• Wat jouw ‘ranking’ is in jouw woonplaats en provincie.
•  Hoe jouw handicap zich verhoudt ten opzichte van alle golfers van jouw leeftijd.

Hoe vaak speel je daadwerkelijk je echte handicap en hoe vaak speel je beter of slechter? 
Het is niet eenvoudig om je handicap iedere keer te spelen, want je handicap behoort een af-
spiegeling te zijn van je potentieel. Daarnaast heb je te maken met baan- en weersomstandighe-
den of je hebt gewoon een goede of slechte dag. Daardoor kan er, afhankelijk van je niveau, een 
behoorlijke spreiding in je resultaten zitten. Om een indicatie te geven hoe vaak de gemiddelde 
golfer in Nederland boven, onder, of in zijn/haar handicap(buffer) speelt, kun je onderstaand 
schema gebruiken. 

 Handicap Handicap of beter Buffer Onder buffer

 0 – 5 34% 12% 54%

 5 – 12 20% 18% 62%

 12 – 20 14% 22% 64%

 21 – 28 10% 24% 66%

 29 – 36 8% 25% 67%

 37 – 54 5% - -

Uit bovenstaand schema blijkt dat het voor praktisch alle spelers waarschijnlijk is dat ze meer 
slagen gebruiken dan hun handicap aangeeft.
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VOOR WEDSTRIJDSPELERS

Computed Buffer Adjustment (CBA)
Soms wordt een wedstrijdronde gespeeld onder omstandigheden welke niet ‘normaal’ zijn in 
vergelijking met die van de course rating. Bijvoorbeeld door extreem slechte weersomstandig-
heden of een zeer moeilijke course set-up. Wanneer de omstandigheden zo ‘abnormaal’ zijn 
dat het de handicap van een speler op een niet-correcte manier beïnvloedt, vindt een aanpas-
sing ter compensatie plaats. Binnen het EGA Handicap Systeem wordt deze aanpassing CBA 
genoemd. CBA geldt alleen voor 18-holes qualifying wedstrijden en wordt automatisch door het 
systeem toegepast vóór de aanpassing van de handicap.
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VOORBEELDBEREKENINGEN

De berekening van je handicap kun je overlaten aan de handicapcommissie van je club of je 
kunt je score invullen op verschillende sites op het internet. Het is echter ook leuk om zelf te 
weten hoe het werkt.

Handicap 54-37
Heb je een handicap tussen de 54 en 37, dan kun je je handicap na het spelen alleen verlagen en 
niet verhogen.

Voorbeeld
Je speelt bijvoorbeeld van handicap 54. Als je 36 punten haalt, zou je precies je handicap 
spelen. Je krijgt 54 slagen en je speelt van de oranje tee. Je haalt 40 Stablefordpunten. Dat 
is 4 punten beter dan je handicap (40-36 = 4). Je handicap 54 wordt nu verlaagd met 4 
slagen. 

 Handicap Playing Handicap Kleur tee Stablefordpunten Nieuwe handicap

 54 54 Oranje 40 50

Handicap 36 of lager 
Als je een handicap van 36 of lager hebt, dan kun je deze door het inleveren van een qualifying 
kaart verhogen of verlagen.

Voorbeeld
Je hebt bijvoorbeeld handicap 30,0 en je krijgt 33 slagen. Je haalt 39 Stablefordpunten over 
18 holes. Je hebt dus 3 slagen beter dan je handicap gespeeld. Je handicap wordt verlaagd 
met 3 x 0,5 punt van 30,0 tot 28,5. 
Als je later een ronde speelt van 31 punten, dan blijft je handicap onveranderd. Je hebt dan 
namelijk in de zogenaamde bufferzone gespeeld en je behoudt je handicap van 28,5. 
Als je vervolgens een ronde speelt van 28 punten, dan zal je handicap worden verhoogd. Je 
hebt slechter dan je bufferzone gespeeld. Je handicap wordt verhoogd met 0,1 van 28,5 naar 
28,6. 

 Handicap Playing Handicap Kleur tee Stablefordpunten Nieuwe handicap

 30 33 Blauw 39 28,5

 28,5 30 Oranje 31 28,5

 28,5 29 Rood 28 28,6
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Overgang naar een andere handicap categorie
Voor spelers met een handicap van bijvoorbeeld 19,6 geldt een vergelijkbare procedure voor 
aanpassing van hun handicap zoals in de vorige stappen beschreven. Het verschil is dat per 
categorie een andere factor voor verlaging en een andere bufferzone geldt.

Voorbeeld
Je hebt bijvoorbeeld handicap 19,6 en je krijgt 22 slagen op een baan. Je speelt een quali-
fying kaart over 18 holes en komt binnen met 41 punten. Dit betekent dat je 5 slagen beter 
dan je handicap hebt gespeeld. Je handicap wordt verlaagd met 3 x 0,4 punt en 2 x 0,3 punt 
tot 17,8. 
Zoals je in het schema op pagina 67 kunt aflezen, zak je met 0.4 punt tot je onder de grens 
van 18,5 komt, daarna zak je met 0,3 punt. 

 Handicap Playing Handicap Kleur Tee Stablefordpunten Nieuwe handicap

 19,6 22 Blauw 41 17,8

Naar topgolf 
Voor spelers met een lagere handicap geldt ook de procedure voor het verlagen en verhogen 
van de handicap. Voor spelers onder handicap 4,5 gelden andere regels. Deze spelers kunnen 
alleen hun handicap aanpassen met scores in wedstrijden over 18 holes. Dit heeft ook gevolgen 
voor het berekenen van je handicap als je daarbij handicap 4,5 passeert. 

Voorbeeld
Je hebt bijvoorbeeld handicap 4,9 en je speelt een qualifying kaart buiten een wedstrijd. 
Je haalt 39 punten en dan zak je normaal gesproken met 3 x 0,2 naar handicap 4,3. Maar 
omdat je onder de 4,5 alleen wedstrijdkaarten mag inleveren, zal je handicap op 4,5 blijven 
hangen. Je handicap kun je daarna alleen verlagen door 18-holeswedstrijden te spelen.

 Handicap Playing Handicap Kleur Tee Stablefordpunten Nieuwe handicap

 4,9 6 Geel 39 4,5
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KIES DE JUISTE KLEUR TEE

De speler kiest een kleur tee vanwaar hij/zij vanaf gaat spelen. De speler kan kiezen tussen 
oranje, rood, blauw, of geel en voor de heren ook wit. Op de club hangt een handicaptabel, die 
aangeeft hoeveel slagen de speler meekrijgt op deze baan bij handicap 54. 
De beginnende golfer raden wij aan om van de oranje of de rode tee te spelen. Het is belangrijk 
als golfprofessional of als handicap- en regelcommissie om de beginnende golfer duidelijk te 
maken dat je vanaf oranje begint.

In Nederland zijn er verschillende kleuren tees. Je kunt de ene keer van rood en de andere keer 
van geel en dan weer van oranje spelen. Dit geeft variatie en meer spelplezier. Als je van de tee 
speelt die bij je past, zorgt dit voor een beter tempo in de baan, en af en toe van een tee spelen 
die meer naar voren ligt, geeft je de gelegenheid de baan op verschillende manieren goed te 
leren kennen.

Beginner
Als je begint met golfen, adviseren wij dat je speelt van oranje. Deze tees liggen vaak aan het 
begin van de fairway. Als beginner hoef je dan niet over hoge rough, water, etc. te slaan. Zo is de 
kans kleiner dat je in moeilijkheden komt, heb je meer spelplezier en ga je sneller door de baan. 

Senioren
Het is helaas zo dat velen de lengte in hun slagen verliezen. Om zo lang mogelijk van het spel 
te kunnen blijven genieten en plezier te houden, kunnen senioren kiezen voor een kleur tee met 
een kortere totale afstand die overbrugd moet worden.

Gevorderde golfer
Als je vaak op dezelfde baan van dezelfde tee speelt, dan gebruik je vaak dezelfde clubs. Je weet 
de afstanden, je weet welke club je moet pakken en je weet de gevaren in je landingsgebied. 
Speel je een keer van een andere tee, dan krijg je te maken met andere uitdagingen, andere af-
standen naar de green, andere clubs die je moet kiezen, etc. Je course management wordt weer 
eens op de proef gesteld! 

Families
Dames en heren kunnen al met en tegen elkaar spelen middels hun handicap. Nu kun je ook 
samen van dezelfde kleur tee spelen. Zeker wanneer families samen spelen, is het leuk om de-
zelfde kleur tee te kiezen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om allemaal van rood of blauw te 
spelen. Dat voorkomt onnodig veel heen en weer lopen en dat helpt bij meer tempo in de baan. 
Daarnaast draagt het bij aan meer gezelligheid. Golf wordt dan echt een familiesport!
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Sinds 2012 is het al mogelijk om van verschillende kleuren tees qualifying ronden te spelen. De 
NGF adviseerde een kleur tee op basis van geslacht en handicap. Onderzoek heeft inmiddels 
aangetoond dat spelers die van de juiste kleur tee spelen meer spelplezier beleven en meer 
snelheid in hun spel houden. Het is daarom belangrijk dat we de golfers gaan helpen bij het 
bepalen van welke kleur tee zij het beste kunnen afslaan.

Voorbeelden

• Beginners, jeugd en sommige senioren beleven meer golfplezier als ze van oranje/rood mo-
gen spelen, zodat ze de green makkelijker en sneller bereiken. 

• Gevorderde spelers kunnen van tees wisselen om hun course management te trainen. 

• Samen met de familie van dezelfde kleur tee spelen draagt bij aan de gezelligheid en de snel-
heid van het spel. 

Advies
Golfers bepalen aan de hand van de lengte die zij kunnen slaan welke kleur tee het beste bij ze 
past. Hieronder het advies voor de kleur tee op basis van de afstand van een geslagen bal.

• Tot 125 meter - Oranje

• Tussen de 125 en 160 meter - Rood

• Tussen de 160 en 190 meter - Blauw

• Tussen de 190 en 225 meter - Geel

• Verder dan 225 meter - Wit



74 HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE • HANDICAPSYSTEEM

Poster
De NGF heeft de poster ‘Kies je tee’ gemaakt die het kiezen van een tee veel eenvoudiger 
maakt. Iedere club, baan en golfprofessional ontvangt deze poster om op de golfclub, -baan 
of -school op te hangen. De poster staat ook op het NGF Informatieplein onder ‘Handicap 
Systeem’ en ‘Sportief Beleid’ en bij de digitale ondersteuning van De Golf Academie, www.de-
golfacademie.nl. Deze poster kan ook gebruikt worden om er zelf een bord van te laten maken. 
Linksonder op de afbeelding is ruimte voor een logo van bijvoorbeeld uw club, baan en school. 
Het bord kan worden gehangen in het clubhuis, bij de eerste tee of bijvoorbeeld bij de driving 
range.

De poster wordt ook aangeboden via www.golfboeken.nl op een aluminium plaat (zonder eigen 
logo). Deze plaat kost 20 euro exclusief verzendkosten.

http://www.golfboeken.nl
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OPBOUW VAN HET 9-STAPPENPLAN

STAP 1
NAAR GOLFBAANPERMISSIE

STAP 2
NAAR CLUBHANDICAP 54

STAP 4
NAAR HANDICAP 28

STAP 5
NAAR HANDICAP 20

STAP 6
NAAR HANDICAP 15

STAP 3
NAAR HANDICAP 36

STAP 7
NAAR HANDICAP 9,9

STAP 8
NAAR HANDICAP 5

STAP 9
NAAR HANDICAP 0

KENNISMAKEN
MET GOLF

HANDICAP 54 36 28 20 15 9,9 5 0

BEGINNEN MET GOLF VERDER MET GOLF NAAR TOPGOLF

AFSLAG HEREN

AFSLAG DAMES

GOLFBAANPERMISSIE CLUBHANDICAP 54 HANDICAP 36

VAN BEGINNER TOT 54: ORANJE TEE
29 T/M 36: RODE OF BLAUWE TEE

36 T/M 54: ORANJE OF RODE TEE

20 T/M 28: BLAUWE OF GELE TEE

9.9 OF LAGER: BLAUWE TEE

10 T/M 19.9: GELE TEE 5 T/M 9.9: GELE OF WITTE TEE
4.9 OF LAGER: WITTE TEE

VAN BEGINNER TOT 54: ORANJE TEE 20 T/M 54: ORANJE OF RODE TEE
9.9 T/M 19.9: RODE TEE

ALS ER OP EEN BAAN GEEN ORANJE TEES ZIJN, KAN ER GESPEELD WORDEN VANAF DE RODE TEES

HET 9-STAPPENPLAN

Golfinstructie levels
De Kwalificatiestructuur Sport (KSS) geeft de mogelijkheid om de kerntaken en competenties 
van sportkaders met elkaar te vergelijken. Voor de golfsport heeft de PGA Holland daar een 
equivalent voor. Het PGA Holland-diploma is erkend door de NGF, NOC*NSF, het ministerie 
van VWS en door de Europese PGA. Volgens het KSS-levelsysteem worden de volgende aanbe-
velingen gedaan: 

KSS-level Diploma Stap

Level 1 Jeugdcoach alleen inzetbaar als assistent

Level 2 PGA Golfinstructeur en talentcoaches 0 t/m 2

Level 3 PGA B-professional 0 t/m 6*

Level 4 PGA A-professional 0 t/m 9

*Opgeleid voor juni 2009 is opgeleid t/m Stap 9
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DOELSTELLINGEN STAPPEN

Bij iedere stap wordt een aantal punten behandeld van de benodigde vaardigheden en kennis. 
Deze worden stapsgewijs opgebouwd. Ieder punt zal meerdere keren in het 9-stappenplan 
terugkomen. Afhankelijk van het bereikte niveau kan de speler meer kennis aan. Er zullen dus 
gaandeweg steeds meer onderwerpen behandeld worden.

Instroomniveau
Waar moet de speler aan voldoen om deze stap te kunnen beginnen? Dit zal worden vastge-
steld door een bepaalde handicap of golfervaring. Het beste is als de spelers instromen vanaf 
Stap 1, dan krijgen ze alle onderdelen in de juiste volgorde en missen ze niets. Er zullen ook 
spelers zijn die instromen in bijvoorbeeld Stap 7 en die bepaalde onderdelen uit de vorige stap-
pen nog niet gedaan hebben tijdens de lessen. Het is dan aan de professional om deze onder-
delen te behandelen en te verwerken in het lessenplan.

Doelstelling uitstroomniveau
Wat kan of weet de speler aan het einde van een stap? Dit zal worden gemeten door de verla-
ging van de handicap en/of een test die de spelers zullen doen. Afhankelijk van de invulling van 
en het aantal trainingsuren zal de speler dichter bij of zelfs voorbij de uitstroomeis komen. 
Aan het einde van een stap zal het spel en de techniek van de speler aan bepaalde criteria 
moeten voldoen en is duidelijk aan welke punten de speler kan gaan werken. Ook zal de speler 
persoonlijke doelstellingen maken die voor de stap of zijn golfcarrière belangrijk zijn.

Marges per stap

Stap Uitstroom Marge Marge Indicatie lesuren Golfuren 
  onderkant bovenkant per week per week

1 Golfbaanpermissie geen geen 1 x per 1,5 week 2,5 uur 

2 54 geen geen 1 x per 1,5 week 3 uur

3 36 40 32 1 x per 2 week 4 uur

4 28 31 24 1 x per 3 weken 4 uur

5 20 23 18 1 x per 3 weken 5 uur

6 15 17 13 1 x per 3 weken 5 uur

7 9,9 12 8 1 x per 3 weken 8 uur

8 5 7 3 1 x per 3 weken 12 uur

9 0 2 +1 1 x per 2 weken 20 uur

Bovenstaande les- en traingsuren zijn indicatief. Het staat niet in de boekjes, maar de professional 
kan dit gebruiken als extra info voor de spelers.
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LESOPBOUW

Hoe is de les in het algemeen opgebouwd 
Afhankelijk van de stap zal de lestijd gedefinieerd zijn. In het lessenschema zal de duur van elke 
les worden beschreven. In het gehele 9-stappenplan zal iedere les volgens een vast pa troon 
worden opgebouwd. 

• Tijdsduur

• Intake/fysieke voorbereiding 

• Kern 

• Afsluiting/zelfstandig oefenen

Tijdsduur
Hier wordt de lengte van de les beschreven voor een privé- of groepsles. Voor een privéles advi-
seren wij 1 lesuur en voor een groepsles 1,5 lesuren. Maak de speler van tevoren duidelijk wat de 
definitie van een lesuur is: 45, 50, 55 of 60 minuten.

Intake/fysieke voorbereiding
In de eerste les zal een (uitgebreide) intake plaatsvinden. De professional kent het belang van 
een goede intake en kan daardoor zijn lesinhoud optimaal maken. Een goed intakeformulier 
kun je vinden op > www.golfacademie.nl 
Iedere les begint met een kort gesprek over de vorderingen en de doelstelling van de les wordt 
uitgelegd. Dit kan gedaan worden met behulp van het Spelersboekje. Deze wil je zo functioneel 
mogelijk gebruiken tijdens de lessen. 
Tijdens de eerste lessen zal de professional samen met de speler de fysieke voorbereiding 
doen. Daarna zal de speler dit voor de les zelfstandig uitvoeren. Dit onderdeel kan ook gebruikt 
worden om te bespreken welke fysieke training er buiten de lessen gedaan kan wor den, bijvoor-
beeld om blessures te voorkomen of om het aanleren van de techniek te bevorderen. De profes-
sional kan de speler direct uitnodigen om lid te worden van De Golf Academie via Coach-tools 
> Speler aanmelden.

Kern
De kern van de les wordt gevormd door het aanleren van kennis en vaardigheden. Een opsom-
ming hiervan is te vinden op de volgende pagina en de uitwerking is te vinden in het hoofdstuk 
Kennis en vaardigheden. De kern van een les kan uit een of meerdere onderdelen bestaan en 
belangrijke aandachtspunten zullen in dit handboek worden benoemd. Bij de kern zal ook een 
aantal drills/oefeningen worden benoemd. Afhankelijk van de inhoud van de les bepaalt de pro-
fessional welke etiquette of regels aan bod komen. Ondersteunend materiaal voor oefeningen 
en tests is te vinden op De Golf Acade mie.

https://www.degolfacademie.nl/index.cfm?pid=CU-page-DAA38D75-19B9-F150-A5CAB6E74B34BB67
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Afsluiting/zelfstandig oefenen
De afsluiting van de les zal een herhaling zijn van de behandelde stof en de oefeningen voor het 
zelfstandig oefenen voor de speler. De speler kan zelf zijn aantekeningen maken in het Spe-
lersboekje en/of op De Golf Academie. De lesaantekeningen en de oefeningen kunnen worden 
ingevuld op De Golf Academie door de professional. Daarnaast is het ook mogelijk om een 
vervolgafspraak te maken en de speler te informeren over de volgende les.

Lesvormen
De afgelopen jaren zien we dat er op alle niveaus steeds meer behoefte is aan groepslessen. We 
zien dat spelers die in groepen lessen makkelijker samen gaan oefenen en spelen. Ook voor de 
vereniging/golfbaan is het belangrijk om groepslessen aan te bieden. Spelers voelen zich sneller 
thuis en zullen eerder lid worden of langer lid blijven. Een professional moet streven minimaal 
een 50-50 verdeling tussen privélessen en groepslessen. Meer uitleg hierover vind je in het 
hoofdstuk Sportief Beleid. 
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KENNIS EN VAARDIGHEDEN

De kracht van het 9-stappenplan zit in het opdelen van het leerproces in kleine onderdelen. 
Tijdens elke stap worden vaardigheden aangeleerd en wordt informatie aangeboden passend 
bij de handicap van dat moment. Vanzelfsprekend zijn hierin persoonlijke verschillen, maar 
in grote lijnen is het moment dat iemand toe is aan bepaalde kennis voor de meeste golfers 
ongeveer hetzelfde.
Dit geeft duidelijkheid voor iedereen: de golfer, de golfpro en de golfclub. Op basis van deze 
fases in de golfcarrière kunnen de verschillende partijen met elkaar communiceren en kunnen 
er specifieke programma's worden aangeboden.
Alle onderwerpen worden na de eerste behandeling regelmatig herhaald. Hieronder wordt de 
stap genoemd waarin er voor het eerst of extra aandacht voor is.

TECHNIEK

 Grip, oplijnen, houding (GOH)

 • Basis Stap 1, 2, 3

 Putten

 • Basis Stap 1, 2, 3

 • Richten en doseren Stap 1, 2, 3

 • Tempo en lijnen lezen Stap 3, 6

 • Lange afstand Stap 4, 5, 6

 • Putten op topniveau Stap 9

 • Essentials Stap 9

 Chippen

 • Basis Stap 1, 2, 3

 • Andere liggingen Stap 3 

 • Vlucht-rolverhoudingen Stap 3, 5 

 • Bespelen van de green Stap 5

 • Essentials Stap 9

 Pitchen 

 • Basis Stap 1, 2, 3

 • Langere afstand Stap 5

 • Vlucht-rolverhoudingen Stap 6

 • Essentials Stap 9 

 Bunker

 • Basis Stap 1, 2, 3

 • Greenside-bunker Stap 1, 2, 3

 • Fairway-bunker Stap 3, 4, 6

 • Afstandscontrole Stap 6

 • Essentials Stap 9



81 HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE • HET 9-STAPPENPLAN

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

 Swing

 • Basis Stap 1, 2, 3

 • Slaan met de driver Stap 4

 • Essentials Stap 9

 Finesse swing 

 • Basis Stap 7

 • Essentials Stap 9

 Moeilijke liggingen

 • Schuine liggingen Stap 4

 • Moeilijke ligging in de rough Stap 4, 5, 9

 • Moeilijke liggingen rondom de green Stap 4, 6

 • Moeilijke liggingen in een bunker Stap 6, 9

 • Moeilijke liggingen in de baan Stap 5

 Balvluchten 

 • Basisprincipes Stap 6, 8

 • Fade en draw Stap 8

 • Lage en hoge balvlucht Stap 8

 • Shotmaking Stap 9

 Wedge-systeem 

 • Basis Stap 7

FYSIEK

 Warming-up Stap 4

 Golf en fysiek Stap 7

 Losmaken van het lichaam Stap 7
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KENNIS EN VAARDIGHEDEN

MENTAAL

 Routines 

 • Pre-shotroutine Stap 4, 8

 • Routines vastleggen Stap 5, 6, 8

 • Denkzone en speelzone Stap 5

 • Voorbereiding op een slag Stap 5

 • Trainingsroutine Stap 6

 • Inspeelroutine Stap 4, 8, 9

 Mentale training 

 • Basisprincipes Stap 5, 6

 • Het nemen van een beslising Stap 6-9

 • Handelen met overtuiging Stap 6-9

 • Afsluiten Stap 6-9

 Discipline Stap 8

COURSE MANAGEMENT

 Kennis van de baan Stap 5, 6

 • Kennis van je spel Stap 5, 6

 • Speelplan maken Stap 5

 • Tactiek Stap 6

 • Baanboekje maken Stap 9

TRAININGSVAARDIGHEDEN

 Trainingsopbouw Stap 4, 6

 • Doelgericht trainen Stap 8

 • Persoonlijk ontwikkelingsplan Stap 8

 • Het jaarprogramma (periodisering) Stap 8

 • Voorbereiding op een ronde Stap 4, 8

 • Optimaal trainen Stap 9

 • Trainingsschema Stap 9

KENNIS EN VAARDIGHEDEN
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KENNIS EN VAARDIGHEDEN

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Gebruik van De Golf Academie Stap 1-9

 Tests (putten, chippen, pitchen, bunker, swing) Stap 1, 2, 3 

TEST  Par-4 test Stap 1,2,3

TEST  Afstandstabel Stap 1-9

1
2
3
4  Prioriteitenlijst Stap 3-9

PAR 3  Par-3 test  Stap 4, 5, 6

 Rondestatistieken en analyse Stap 4-9

1
2
3
4

 Rondeanalyse (techniek) Stap 4, 5, 6

 Video-analyse Stap 5

TEST  18-holes putt test Stap 5, 6

TEST

 Short game test Stap 4-9

TEST  Par-2 test Stap 7-9

TEST  Putt test Stap 7-9

KENNIS

 Begrippenlijst Stap 1, 2

 Regels en etiquette 

 • Etiquette Stap 1

 • Golfregelexamen en Handicap 54 Stap 2

 • Uitleg Stableford Stap 2

 • Regels Stap 1-6

 Materiaalkennis 

 • Basisuitrusting en kleding Stap 1

 • Clubs Stap 1, 2, 4

 • Wedges Stap 5

 • Golfballen Stap 6,7

 • Meetapparatuur Stap 7

 • Tas en trolley Stap 7
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INTRODUCTIE IN GOLF (STAP 0)
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INTRODUCTIE IN GOLF

De kennismaking of introductie lijkt tamelijk onbelangrijk, maar het tegenovergestelde is waar. 
Deze les brengt de (potentiële) speler naar de golfbaan of -faciliteit. De investering die de 
golfprofessional en golfbanen doen in deze doelgroep zal resulteren in de mogelijke groei in 
baanbezetting of een mogelijk hogere bezetting van de lesagenda en mogelijke toename in het 
gebruik van de oefenfaciliteiten. Met de daaraan gekoppelde uitgaven op gebied van uitrusting, 
versnaperingen, driving range ballen, greenfees en lidmaatschappen is het voor alle betrokke-
nen een meer dan interessante stap. Kortom: de uitdaging ligt er om iedere speler te overtuigen 
en enthousiast te maken om het 9-stappenplan te gaan doen, te beginnen met Stap 1.

Procedure aanmelding (introductie)
De persoon meldt zich aan bij golfprofessional of golfbaan. Deze noteert de gegevens of ver-
wijst naar de golfclub of -baanexploitant. Het e-mailadres of telefoonnummer van de persoon 
geeft al voldoende informatie om naderhand nog een vervolg te geven aan de introductielessen.

Instroomniveau
Er is geen instroomeis. De drempel moet laag zijn. 
Let wel op bij fysieke beperkingen dat er kennis en ervaring is op dat vlak bij de professionals.

Doelstelling uitstroomniveau
Er is geen uitstroomeis, behalve dat de speler plezier heeft beleefd en enthousiast is voor de 
golfsport. Het is wenselijk dat de speler kiest voor de vervolgstap, maar dit is uiteraard geen 
eis. De speler kan zich veilig en correct gedragen op de oefenfaciliteiten. De speler weet aan het 
einde van de twee lessen wat het verschil is tussen putten, chippen en swing. Om het enthousi-
asme zo groot mogelijk te krijgen, zijn succesbeleving en gastvrije benadering door alle betrok-
ken partijen vereist. Hier faalt of zegeviert het succes bij.

Wat gaan we in de kennismakingslessen leren?
De duur en inhoud van de kennismakingslessen zijn uiteraard door de professional en/of golf-
baanexploitant zelf in te vullen. Hier wordt slechts een voorbeeld aangeboden.

• Aanleren van een goede fysieke voorbereiding.

• Kennis van het materiaal.

• Veiligheid en etiquette voor de oefenlocatie en de baan.

• Het concept van de verschillende slagen met zwaailengte in relatie tot de klok.

• Kennismaken met de technieken putten, chippen en swing.

• Kennismaken met een hole op de baan.
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LES 1 - PUTTEN EN CHIPPEN

Intake/fysieke voorbereiding 
In de eerste les worden de verschillende technieken die er in de golfsport zijn uitgelegd. De pro-
fessional geeft hierover een kleine introductie aan de spelers. De veiligheidsregels en etiquette 
die voor de speler van groot belang zijn, zullen in de intake van les 1 worden behandeld. Daarna 
wordt het belang van een goede fysieke voorbereiding besproken.

Kern
De speler vertellen wat het concept en de belangrijke rol van het putten is. De technische aan-
dachtspunten voor deze les zijn het aanleren van de grip, oplijnen en houding. Sluit af met een 
3-holesscore maken.

Oefeningen
Geef de speler voldoende houvast bij het aanreiken van de oefeningen, zodat ze dit ook zelf-
standig buiten de lessen kunnen oefenen. 

• Voor grip, oplijnen en houding.

• Bal laten rollen over de green om zo de speler te laten ervaren wat een bal doet op de green.

• Voor de zwaailengte aan de hand van de klok.

• Begin dicht bij de hole met een korte afstand en ga steeds verder weg.

• Drie holes spelen voor een score. Zet deze uit op een afstand tussen de 3 en 8 meter.

Chippen
Eerst wordt het concept en het doel van de slag uitgelegd. Daarna zullen er in de eerste chiples 
enkele technische punten worden aangeleerd.

Oefeningen

• Voor grip, oplijnen en houding.

• Voor de zwaailengte aan de hand van de klok.

• Vakchippen om een wedstrijd te doen.

• Eindstand vasthouden zodat de linkerarm en de club in één lijn blijven.

Zelfstandig oefenen
Geef de speler de mogelijkheid om zelf op de oefenbaan te oefenen. Geef de speler hierover 
voldoende informatie ook als hij geen eigen materiaal heeft.
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LES 2 - SWING EN BAANLES

Intake/fysieke voorbereiding 
Samen met de speler een fysieke voorbereiding maken.

Swing
De speler vertellen wat het concept en het doel van de slag is. Daarna zullen de eerste techni-
sche aandachtspunten worden aangeleerd. Deze zullen bestaan uit de grip, oplijnen en houding 
als belangrijk onderdeel. Daarna zullen de backswing en eindstand behandeld worden.

Oefeningen

• Voor grip, oplijnen en houding.

• Voor de zwaailengte aan de hand van de klok.

• De bal eerst van de tee laten slaan en als dat goed gaat pas van de mat.

• Blijven staan in de eindstand.

• Wedstrijd wie het meest ver slaat of wie het meest recht slaat.

Baanintroductie
De speler krijgt uitleg over het spelen in de baan. Veiligheid en plezier staan daarbij voorop.

Oefeningen

• Lange slagen vanaf een tee, ook door de baan. Afhankelijk van het niveau van de speler kun 
je door de baan ook van het gras laten slaan. Succesbeleving staat centraal.

• Bij een groep Texas Scramble spelen.

• Speel een korte hole: Par-3 of een korte Par-4.

• Afsluiting.

Na deze les wil je de speler(s) verder enthousiast krijgen voor de sport en ze overtuigen om de 
vervolgstap Stap 1 te gaan doen. De folder en het Golf Startpakket kunnen daarbij helpen.
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• LESSENPLAN

• LESSEN

• OEFENINGEN EN TESTS
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STAP 1 - GOLFBAANPERMISSIE

Bij Stap 1 leren we de speler hoe hij zelfstandig kan spelen in de baan en het behalen van 
zijn Golfbaanpermissie. De speler kan zelf kiezen om deze stap individueel of in groepsver-
band aan te leren. Bij privélessen krijgt de speler meer aandacht en dit zal het leerproces 
versnellen. Bij groepslessen zijn meer lesuren ingebouwd om zo voldoende aandacht van de 
professional te krijgen. Maak de speler ook duidelijk wat de exacte duur is van een afzonder-
lijke les, dat voorkomt verwarring.

Persoon ontvangt direct
• Informatie van de club/faciliteit.
• Folder ‘Welkom in golf’ en folder ‘Beginnen met golf’.
• Schema van geplande introductielessen.
• De inloggegevens voor een account bij www.degolfacademie.nl.  

Dit wordt aangemaakt door de golfprofessional.

Instroomniveau
De instroomeis voor Stap 1 is een beginnende speler met weinig of geen golfervaring.

Uitstroomniveau
De uitstroomeis voor Stap 1 is dat de speler NGF-Golfbaanpermissie heeft behaald.
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Doelstelling
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score van dubbel Par. De speler 
weet aan het einde van de zes lessen wat het concept en een goede basis (GOH) is voor de 
onderdelen putten, chippen, pitchen, bunker en swing. De speler is in staat deze zelf ook te her-
halen. Tijdens de eerste drie stappen zal gesproken worden over GOH, te weten: Grip, Oplijnen 
en Houding. Naarmate het spelniveau beter wordt, introduceren we GAS (Grip, Aim en Set-up). 
De speler weet ook hoe hij zich veilig en correct moet gedragen op en rond de golfbaan. De 
speler is op de hoogte van het 9-stappenplan en kan gebruikmaken van De Golf Academie.

 Privéles Groepsles

Aantal lessen 6 lessen 6 lessen

Aantal lesuren 7  uur 9,5  uur  

Totaal trainingsuren leerling  30 uur 30 uur  

Uren per week 2,5 uur 2,5 uur

Duur 10 weken 10 weken

Advies lesintensiteit 1 x per 1,5 week 1 x per 1,5 week
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STAP 1 - BASIS LESSENSCHEMA

Alle lessen zijn groepslessen van 1,5 uur, tenzij anders aangegeven. Bij privéles is dit 1 uur per les.

LES 1 - INTAKE EN PUTTEN

ALGEMEEN

1  Lesagenda

1  Welkom in golf

 • Invullen intakeformulier

1  Lessenschema

 • Uitleg lessenschema

 • Gebruikmaken van De Golf Academie

FYSIEK

 Warming-up

TECHNIEK

 Grip, oplijnen, houding (GOH)

 Putten

KENNIS

 Regelkennis 

 • Etiquette voor de baan en oefenlocatie 

Intake 
In de eerste les is het van belang dat een goede intake wordt gedaan. Onder intake valt een 
aantal zaken, zoals rondleiding op de faciliteit (driving range, ballenautomaat, puttinggreen, 
pitch-green, shop, sanitaire voorzieningen, afslagplaats hole 1, etc.), benodigdheden voor de 
lessen, programma en geplande data. Uiteraard worden naam, telefoon, e-mail, maar ook 
sportverleden, fysieke beperkingen en de daarvoor te benaderen specialisten genoteerd. Het 
intakeformulier wordt deze les ook ingevuld. Het is te vinden en kan worden opgeslagen op De 
Golf Academie. Meer informatie over een intake staat beschreven in het hoofdstuk Kennis en 
vaardigheden.  
De professional doet samen met de speler de fysieke voorbereiding. Het is belangrijk dat er een 
goede fysieke voorbereiding gemaakt wordt om blessures te voorkomen en een dynamische 
start te creëren. De professional maakt voor de speler een goede opbouw aan oefeningen, die 
voor de speler makkelijk in een chronologische volgorde te herhalen zijn.
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Kern
De inhoud van de lessen in Stap 1 zal vooral bestaan uit het aanleren van een goede grip, aim 
en set-up van het onderdeel putten. Leg de speler uit dat GOH jargon is voor: Grip, Oplijnen en 
Houding. Ondersteunend materiaal over de GOH (lees GAS) is in de NGF Templates te vinden.

Etiquette
Alle etiquette en veiligheidsregels worden in Stap 1 behandeld. Deze worden beschreven in 
hoofdstuk 1 en 2 van het boek 'Golfregels voor startende golfers'.

• Hoofdstuk 1: Baan, etiquette en veiligheid.

• Hoofdstuk 2: Het spelen van een hole.

Oefeningen en testen
Er zijn vier oefeningen per techniek beschreven in het Spelersboekje en op de website www.
degolfacademie.nl. Ook zullen er zes tests worden beschreven die de speler kan uitvoeren. 

Zelfstandig oefenen 

• De speler zal het Spelersboekje bestuderen en het boek ‘Wegwijs in golf’ (te verkrijgen via 
www.golfboeken.nl).

• De coach zorgt voor een account bij De Golf Academie.

STAP 1 - PUTTEN OEFENING 1

PUTT HOUDING

Houding

5 MIN.  |   

STAP 1 - PUTTEN OEFENING 2

PUTT GRIP

Levenslijn

5 MIN.  |   

STAP 1 - PUTTEN TEST 2

PUTTEN 9-HOLES PAR-3

Lengte en richting

Een beschrijving van de test staat in het spelersboekje van Stap 1.

FYSIEK 
 
Voor de jeugd ligt bij een goede warming-up voornamelijk de nadruk op het startklaar maken 
van het lichaam, het aanleren van de goede houding en het ontwikkelen van kracht.
Voor de seniorengolfer is het van belang om het lichaam zo flexibel mogelijk te houden. Golfers 
kunnen namelijk, in vergelijking met andere sporten, langer doorgaan met het beoefenen van 
de golfsport. Dit mag niet ten koste gaan van de gezondheid en zou daarentegen de fitheid 
moeten stimuleren. Hierdoor kan het plezier in de golfsport toenemen en kan golf met recht 
een sport voor het leven worden genoemd.
Diverse golfprofessionals hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het stimuleren van 
fitheid onder de golfers. Er zijn bijscholingen waarin golfprofessionals kennis vergaren om te 
kunnen samenwerken met de fysiotherapeut. Een voorbeeld hiervan is het Titleist Performance 
Institute (TPI).

https://youtu.be/NBGP1D0ZFoY?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://youtu.be/vZzeUXO-etI?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit klinkt herkenbaar, maar er wordt vaak nog verge-
ten om het daadwerkelijk te doen. In Stap 4 ga je een traject starten om het spelniveau aanzien-
lijk te verlagen (naar Handicap 28). Dit vraagt ook om een gedegen en gestructureerde aanpak 
van je fysieke training om deze doelstelling te bereiken.

Een goede voorbereiding gedurende het traject is essentieel, maar dient ook nog een aantal 
andere zaken.

Blessurepreventie
Golf is geen intensieve sport, maar toch is slaan met de driver zeer belastend voor het lichaam. 
Het zorgt namelijk voor een zware belasting van de spieren, pezen en gewrichten. Om te voor-
komen dat je blessures krijgt, is een warming-up noodzakelijk. Het heeft niet direct te maken 
met de golfswing of andere onderdelen, maar het werkt preventief en voorkomt dat je blessures 
krijgt gedurende het volgen van de golflessen, het oefenen en het spelen.

Verhogen effectiviteit
Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat de effectiviteit van de golfles, oefensessie of de 
golfronde wordt vergroot. Veel golfers beginnen de golfles zonder een bal geslagen te heb-
ben. Hierdoor gaan vaak de eerste 10 minuten van de les verloren. De golfprofessional kan 
dan slechts toekijken tot de speler voldoende ballen heeft geslagen om los te worden. Daarna 
kan pas begonnen worden met de inhoud. Hetzelfde geldt ook voor het spelen van een 9- of 
18-holesgolfronde. Een goede voorbereiding vergroot de kans op het maken van een goede 
score.

In de komende stappen zullen wij de speler veelvuldig attenderen op het belang van een goede 
voorbereiding. We maken hierin een onderscheid tussen de voorbereiding (en warming-up) op 
een golfles en de voorbereiding op een golfronde.

Voorbereiden op een golfles
Om de golfles optimaal te benutten, is het noodzakelijk om goed voorbereid te beginnen. 
Neem dan ook voldoende tijd om van een andere locatie naar de golfbaan te gaan. Veel golfers 
komen gehaast aan bij de golfles en zijn nog gestrest van hun vorige activiteiten. Binnen golf 
noemen we dat de juiste ‘state of mind’. De voorbereiding bestaat uit twee delen: warming-up 
en inslaan.
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FASE 1: WARMING-UP
De warming-up bestaat uit een aantal rek- en strekoefeningen om de spieren en gewrichten los 
te maken. Het lichaam dient losgemaakt te worden. Op de volgende pagina’s staan enkele oefe-
ningen om dit te doen. Deze oefeningen nemen ongeveer 15 minuten in beslag. Meer oefenin-
gen zijn te vinden op www.degolfacademie.nl. Hier staan ook enkele films weergegeven.

Oefening 1 - rug en schouders losmaken
Sta rechtop en pak de golfstok aan de uiteinden vast. Draai vervolgens volledig naar links en 
rechts. Door met beide armen goed door te draaien, zullen de schouders losgemaakt worden.

Oefening 2 - heupen losmaken
Ga met gestrekte benen staan en buig met een gestrekte romp zoveel mogelijk voorover. Trek 
de rug hol en leun een beetje naar achteren. Doe dit zover totdat de hamstrings licht gerekt 
worden. Buig vervolgens de benen en maak de rug bol. Gebruik hierbij de buikspieren. Probeer 
de holle en bolle rug steeds 6 seconden aan te houden.
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Oefening 3 - heupenmobilisatie
Zet een golfstok voor je neer op de grond. Houd één been gebogen en zwaai het been van ach-
teren naar voren heen en weer. In de foto’s hieronder staat de maximale uitslag van het been. 
Probeer de heupen op de plaats te houden.

FASE 2: INSLAAN
Het tweede deel bestaat uit het inslaan. De golfer kan de effectiviteit van de golfles verhogen 
door van tevoren de spelonderdelen te doorlopen die ook tijdens de golfles aan bod komen. 
Indien het putten wordt behandeld, neem dan 15 minuten de tijd om dit onderdeel te oefenen. 
Hetzelfde geldt voor de onderdelen swing, chippen, pitchen en bunker.
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LES 2 - CHIPPEN EN SWING 

TECHNIEK

 Grip, oplijnen, houding (GOH)

 Chippen

 Swing

FYSIEK

 Warming-up

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Tests (techniek)

(Fysieke) voorbereiding voor de les
In les 1 is de fysieke voorbereiding uitgelegd. Door de professional zal een aantal oefeningen 
aan de speler gegeven worden die hij gaat doen voor het oefenen of spelen. Dit zal tijdens de 
eerste lessen gezamenlijk plaatsvinden en later zelfstandig.

GripIt Rite
Dit is de eerste les waar de speler in aanraking komt met de GripIt Rite. Een beschrijving 
hiervan is te vinden op pagina 18 en 19 van het Spelersboekje.

Kern
Naast het concept en de GOH zou zwaailengte een aandachtspunt kunnen zijn om te behande-
len.

Zelfstandig oefenen

STAP 1 - HOUDING OEFENING

CHIP & SWING GOH

Grip, oplijnen, houding

5 MIN.  |   

STAP 1 - CHIPPEN OEFENING 2

VAKKENCHIP

Afstand

15 MIN.  |   

STAP 1 - CHIPPEN OEFENING 3

BREEDTECHIP

Richting

15 MIN.  |   

https://youtu.be/hlCsllfoS1g?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://youtu.be/zVy6h70D_N8?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://youtu.be/1Qy4JbFjPwM?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 3 - PITCHEN EN SWING

TECHNIEK

 Grip, oplijnen, houding (GOH)

 Pitchen

 Swing

FYSIEK

 Warming-up

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Tests (techniek)

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De aangeleerde fysieke voorbereiding uit les 2 zal nogmaals samen worden uitgevoerd aan het 
begin van de les.

Kern
Naast de GOH en zwaailengte zal er worden begonnen met het aanleren van een vaste routine. 

Zelfstandig oefenen 

STAP 1 - HOUDING OEFENING

PITCH & SWING GOH

Grip, oplijnen, houding

5 MIN.  |   

STAP 1 - PITCH OEFENING 2

VAKPITCH

Afstand en richting

10 MIN.  |   

STAP 1 - PITCHEN OEFENING 3

BREEDTEPITCH

Richting

10 MIN.  |   

STAP 1 - SWING OEFENING 2

AFSTANDSTABEL

Constantheid

10 MIN.  |   

https://youtu.be/hlCsllfoS1g?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://youtu.be/hlCsllfoS1g?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://youtu.be/RIkE3P27bZU?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://youtu.be/GvA__-1Qp2g?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 4 - PUTTEN, CHIPPEN EN PAR-4 TEST

TECHNIEK

 Grip, oplijnen, houding (GOH)

 Putten

 Chippen

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Tests (techniek) 

TEST  Par-4 test

Kern
Met de aangeleerde techniek zal de speler voor het eerst een test uitvoeren. Hierbij is de 
aangeleerde routine van belang die de speler leert bezig te zijn met scoren en niet te veel met 
techniek.

Tests
De speler aanleren hoe je deze test opzet en uitvoert. Samen met de professional wordt 
de eerste test uitgevoerd en kan er bijgestuurd worden. De speler vult zelf zijn score in het 
Spelersboekje in. Na de test zullen ze samen het resultaat evalueren. De professional geeft ook 
aandachtspunten mee als de speler de volgende keer zelfstandig een test gaat doen.

Zelfstandig oefenen

STAP 1 - PUTTEN OEFENING 1

PUTT HOUDING

Houding

5 MIN.  |   

STAP 1 - PUTTEN OEFENING 3

2- TOT 4-METERPUTT

Afstand

15 MIN.  |   

STAP 1 - PAR 4 TEST

PAR-4 TEST 9 HOLES
Scorend vermogen

45 MIN.

Een beschrijving van de Par-4 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

https://youtu.be/NBGP1D0ZFoY?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://youtu.be/aEAeRuj8fCE?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 5 - BUNKER EN SWING 

TECHNIEK

 Grip, oplijnen, houding (GOH)

 Bunker

 Swing

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Tests (techniek) 

TEST  Afstandstabel

(Fysieke) voorbereiding voor de les
Dit zal de eerste les zijn waarbij de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan heeft. 
Informeer de speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te 
doen.

Kern
De bunkerslag is de laatste techniek die wordt aangeleerd in Stap 1. Hierbij zijn wederom 
concept en GOH belangrijk. Bij de swing zal er een controle zijn van de GOH en samen met de 
professional wordt een afstandstabel gemaakt voor drie clubs.

Zelfstandig oefenen
• Etiquette en veiligheidsregels doornemen (pag. 10 t/m 13 uit het Spelersboekje). 
• Informeer de speler goed wat hij minimaal nodig heeft voor de volgende (baan)les. Denk 

hierbij ook aan kleding.

STAP 1 - BUNKER OEFENING 1

BUNKER GOH

Grip, oplijnen, houding

5 MIN.  |   

STAP 1 - BUNKER OEFENING 2

2 LIJNEN

Contact

10 MIN.  |   

STAP 1 - BUNKER OEFENING 3

UIT DE BUNKER

Afstand

10 MIN.  |   

STAP 1 - SWING OEFENING 3

BREEDTE FAIRWAY

Richting

10 MIN.  |   

STAP 1 - SWING TEST

SWING TEST

Lengte

30 MIN.

Een beschrijving van de test staat in het spelersboekje van Stap 1.

https://youtu.be/ZZ2L-zAPDRU?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://youtu.be/yb4IxUyLEhg?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=FbLQj8uL7s8&index=12&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://youtu.be/5RyQMu8eUY8?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 6 - BAANLES 
Privéles 2 lesuren / Groepsles 2 lesuren

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

Baanles
Vermeld al tijdig hoe deze baanles gereserveerd wordt. Het meest ideale is als de professio-
nal hierin bemiddelt bij de exploitant/vereniging. Daarnaast zou de professional ook moeten 
stimuleren om zo veel mogelijk buiten de primetime de baanles te boeken. Hiermee voorkom je 
dat de speler belast wordt met een drukke baan, terwijl het de eerste keer is dat de speler door 
de baan gaat. Zorg dat de speler alle benodigde materialen bij zich heeft als hij de baan gaat 
spelen. Denk hierbij aan paraplu, regenkleding, pitchfork, potloodje, marker en scorekaart. 
De speler zal samen met de professional de baan spelen. Hierbij behandelt de professional 
de belangrijkste veiligheidsregels en etiquette. Het belangrijkste is dat de speler leert zelfstan-
dig om te gaan met de situaties waar hij in terechtkomt. Het accent ligt dan ook op etiquette 
(speeltempo, veiligheid en zorg voor de baan). Behandel ook de vragenlijst die in het Spelers-
boekje vermeld staat.

Afsluiting/zelfstandig oefenen
Na het spelen van de baanles zal de professional samen met de speler het Spelersboekje van 
Stap 1 afsluiten. Na het behalen van de tests en het spelen van de baan kan de professional 
inschatten of de speler klaar is voor Stap 2. Informeer de speler over de volgende stappen in 
het 9-stappenplan. Na de goedkeuring van de professional is het aan de golfbaanexploitant om 
toestemming te geven voor Golfbaanpermissie. Daarna zal de NGF-pas worden gemaakt.

STAP 1 - PUTTEN TEST 1

METERPUTT

5 MIN. 

STAP 1 - CHIPPEN TEST

CHIP TEST  

Focus: lengte en richting

20 MIN.

STAP 1 - PITCHEN TEST

PITCHEN TEST
Lengte en richting

10 MIN.

STAP 1 - BUNKER TEST

BUNKER TEST
Lengte en richting

30 MIN.

Een beschrijving van de tests staat in het spelersboekje van Stap 1.
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STAP 2 - NAAR HANDICAP 54

Instroomniveau
De instroomeis voor Stap 2 is een speler met Golfbaanpermissie.

Uitstroomniveau
De uitstroomeis voor Stap 2 is dat de speler in staat is om Handicap 54 te spelen.

Doelstelling
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score van dubbel Par. De speler 
weet aan het einde van de tien lessen wat een goede basis (GOH) is voor de onderdelen putten, 
chippen, pitchen, bunker en swing. De speler is in staat deze zelf te herhalen. De speler weet 
hoe hij zich veilig moet gedragen op en rond de golfbaan. De speler is op de hoogte van het 
9-stappenplan en kan gebruikmaken van De Golf Academie. 

Wat gaan we deze stap behandelen

• invullen intakeformulier

• aanleren van een goede fysieke voorbereiding

• etiquette en belangrijkste regels 

• een goede grip, oplijnen en houding (GOH) aanleren bij het onderdeel putten, chippen, 
pitchen, bunker en swing

• leren testen en evalueren

• aanleren van een trainingsroutine

• gebruikmaken van De Golf Academie

• leren scoren met je techniek

• comfortabele club ontdekken

• testen in cirkels

• van het gras trainen

• afwisselen met clubs

• maken van een afstandstabel 

• eerste begin course management
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Handicap 54
Nadat de speler de Golfbaanpermissie heeft behaald, gaat hij/zij door voor Handicap 54. Dit 
behaalt hij/zij door:

1. te slagen voor het Golfregelexamen, en

2. een handicapkaart (qualifying kaart) te spelen uitgaande van handicap 54. Bij het behalen 
van 18 punten of meer bij een ronde van 9 holes, of 36 punten of meer bij een ronde van 18 
holes, verdient de beginnende golfer handicap 54.

Het Golfregelexamen kan ook worden gedaan vóórdat de speler zijn of haar Golfbaanpermissie 
haalt. Overleg dit met de golfbaanexploitant of vereniging.
Voor het spelen van de handicapkaart mag ook de golfprofessional marker zijn.

Golfregelexamen
Bij het Golfregelexamen worden de etiquette en golfregels getoetst. Een zeer belangrijk onder-
deel in het ontwikkelen van het golfspel. Het examen wordt afgenomen op de golfbaan.

Golfvaardigheid
Tijdens het behalen van de Golfbaanpermissie heeft de speler aangetoond over voldoende 
vaardigheden te beschikken om op een veilige manier in de baan te spelen. Naast het Golf-
regelexamen dient de speler een qualifying kaart te spelen. Om de score voor de handicap te 
registreren, zal de speler een geregistreerde qualifying kaart moeten aanvragen bij de golfbaan. 
Dit dient als bewijs dat de speler daar inderdaad heeft gespeeld. 

Handicap bijhouden
Om het de speler gemakkelijker te maken, kan vanaf de eerste scorekaart de score via de 
GOLF.NL-app worden ingevoerd.  
Zodra de speler het niveau van handicap 54 (of lager) een keer heeft gespeeld, kan deze via de 
club, waar de kaart is ingeleverd, een handicap-pasje aanvragen bij de NGF.

> Voor meer informatie zie Hoofdstuk Handicapsysteem.

 Privéles Groepsles

Aantal lessen 10 lessen 10 lessen

Aantal lesuren 12  uur 16  uur  

Totaal trainingsuren leerling  30-45 uur 30-45 uur  

Uren per week 3 uur 3 uur

Duur 15 weken 15 weken

Advies lesintensiteit 1 x per 1,5 week 1 x per 1,5 week

https://www.golf.nl/app/
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STAP 2 - BASIS LESSENSCHEMA

Alle lessen zijn groepslessen van 1,5 uur, tenzij anders aangegeven. Bij privéles is dit 1 uur per les.

LES 1 - INTAKE, PUTTEN EN CHIPPEN

ALGEMEEN

2  Lesagenda en wat ga je leren in Stap 2

2  Benodigdheden en lessenschema

FYSIEK

 Warming-up

TECHNIEK

 Putten

 Chippen

Intake
In de eerste les is het van belang dat een goede intake wordt gedaan.  
Onder intake valt een aantal zaken, zoals rondleiding op de faciliteit (driving range, ballenau-
tomaat, puttinggreen, pitch-green, shop, sanitaire voorzieningen, afslagplaats hole 1, etc.), be-
nodigdheden voor de lessen, programma en geplande data. Uiteraard worden naam, telefoon, 
e-mail, maar ook sportverleden, allergieën, gebruik van medicijnen, fysieke beperkingen en de 
daarvoor te benaderen specialisten genoteerd. Het intakeformulier wordt deze les ook ingevuld 
en is te vinden op De Golf Academie. Meer informatie over een intake staat beschreven in het 
hoofdstuk Kennis en vaardigheden. De professional doet samen met de speler de fysieke voor-
bereiding. Het is belangrijk dat er een goede fysieke voorbereiding gemaakt wordt om blessures 
te voorkomen en een dynamische start te creëren. De professional maakt voor de speler een 
goede opbouw aan oefeningen die voor de speler makkelijk in een chronologische volgorde te 
herhalen zijn. Denk hierbij aan stabiliteitsoefeningen, armen losmaken, rug, etc.

Kern
De inhoud van deze lessen in Stap 2 zal vooral bestaan uit het aanleren van een goede grip, 
oplijnen en houding en het beheersen van de zwaailengte. Ondersteunend materiaal over de 
GOH is in de NGF Templates te vinden. Leg de speler uit dat GOH jargon is voor: grip, oplijnen 
en houding.

GripIt Rite
Dit is de eerste les van Stap 2 waarbij de speler in aanraking komt met de GripIt Rite. Een be-
schrijving hiervan is te vinden op pagina 18 en 19 van het Spelersboekje van Stap 1.
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Etiquette en Regels
Alle etiquette en regels die nodig zijn om Handicap 54 te halen, worden in Stap 2 behandeld. 
Deze worden beschreven in het hoofdstuk Golfregels.

Oefeningen en testen
Er is een aantal drills/oefeningen per techniek beschreven in het Spelersboekje. Ook zullen er 
tests worden beschreven die de speler kan uitvoeren. 

Zelfstandig oefenen 

STAP 2 - PUTTEN OEFENING 1

PUTT HOUDING

Houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - PUTTEN OEFENING 2

PUTT GRIP

Levenslijn

5 MIN.  |   

STAP 2 - PUTTEN OEFENING 3

AFSTANDPUTT

Afstand

30 MIN.  |   

STAP 2 - CHIPPEN OEFENING 1

CHIP HOUDING

Houding en balpositie

5 MIN.  |   

STAP 2 - CHIPPEN OEFENING 2

AFSTANDCHIP

Afstand

20 MIN.  |   

STAP 2 - CHIPPEN OEFENING 3

CHIPPEN IN EEN VAK 
MET 2 CLUBS

Oplijnen, afstand

10 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=4wN4HaVbwBo&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=w7xQolrSHbU&index=17&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=8tCpBOq6eUs&index=18&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=UFbzmR-r4sw&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=CvReXKLZ9Y0&index=20&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=0vyAH4D0vp0&index=21&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 2 - CHIPPEN EN SWING 

FYSIEK

  Warming-up

TECHNIEK

 Chippen

 Swing

(Fysieke) voorbereiding voor de les
In les 1 is de fysieke voorbereiding uitgelegd. Door de professional zal er een aantal oefeningen 
aan de speler gegeven worden die hij gaat doen vóór het oefenen of spelen. Dit zal tijdens de 
eerste lessen gezamenlijk plaatsvinden en later individueel.

Kern
Naast GOH is bij chippen het spelen van verschillende afstanden en liggingen aan de orde. 
Deze les kan de swing nog vanaf de mat plaatsvinden.

Zelfstandig oefenen 

STAP 2 - SWING OEFENING 1

HOUDING

De onderrug

5 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 2

HOUDING

Staartje

5 MIN.  |   

STAP 2 - SWING TEST

AFSTANDSTABEL

Constantheid

15 MIN.

STAP 2 - CHIPPEN OEFENING 1

CHIP GOH

Grip, oplijnen, houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - CHIPPEN OEFENING 2

AFSTANDCHIP

Lengte

20 MIN.  |   

STAP 2 - CHIPPEN OEFENING 4

BREEDTECHIP

Richting

15 MIN.  |   

Een beschrijving van de test staat in het spelersboekje van Stap 2.

https://www.youtube.com/watch?v=UFbzmR-r4sw&index=15&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=hyJDobfftMg&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=UFbzmR-r4sw&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=CvReXKLZ9Y0&index=20&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=xQTKpStDF4w&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=22
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LES 3 - PITCHEN EN BUNKER 

FYSIEK

  Warming-up

TECHNIEK

 Pitchen

 Bunker

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De aangeleerde fysieke voorbereiding uit les 2 zal wederom samen worden uitgevoerd aan het 
begin van de les.

Kern
Naast de GOH en zwaailengte zal er worden begonnen met het aanleren van een vaste routine. 
Naast de zwaailengte gaat de speler ook leren wat de verschillende balposities zijn.

Zelfstandig oefenen 

STAP 2 - PITCHEN OEFENING 1

PITCH GOH

Grip, oplijnen, houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - PITCHEN OEFENING 2

AFSTANDPITCH

Lengte

30 MIN.  |   

STAP 2 - PITCHEN OEFENING 3

RICHTINGPITCH

Richting

30 MIN.  |   

STAP 2 - BUNKER OEFENING 1

BUNKER GOH

Grip, oplijnen, houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - BUNKER OEFENING 2

TWEE LIJNEN

Contact

10 MIN.  |   

STAP 2 - BUNKER OEFENING 3

VERSCHILLENDE DOELEN

Richting

30 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=UFbzmR-r4sw&index=15&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=9SxybDD5lTM&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-zlW7Gp_jIg&index=24&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=RyqOdNC75SY&index=25&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=UcM9GTH0On4&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=f-9ecOSylOs&index=27&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 4 - PUTTEN EN SWING 

FYSIEK

  Warming-up

TECHNIEK

 Putten

 Swing

(Fysieke) voorbereiding voor de les
Dit zal de eerste les zijn waarbij de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan heeft. 
Informeer de speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te 
doen.

Kern
Naast de GOH en zwaailengte zal er worden begonnen met het aanleren van een vaste routine. 
Naast de zwaailengte gaat de speler ook leren wat de verschillende balposities zijn. 
Bij de swing zal met verschillende clubs gespeeld worden vanaf het gras. Leer de speler hoe hij 
van het gras moet oefenen en dat hij divots bij elkaar slaat i.p.v. willekeurig.

Zelfstandig oefenen 

STAP 2 - PUTTEN OEFENING 1

PUTT HOUDING

Houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - PUTTEN OEFENING 2

PUTT GRIP

Levenslijn

5 MIN.  |   

STAP 2 - PUTTEN OEFENING 4

SWEETSPOT RAKEN

Sweetspot

10 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 1

HOUDING - DE ONDERRUG

Houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 2

AFSTANDSTABEL

Lengte

15 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 4

RECHT VAN DE TEE

Richting

120 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=4wN4HaVbwBo&index=16&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=w7xQolrSHbU&index=17&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=-FaVqm1YXkQ&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=UFbzmR-r4sw&index=15&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=-xU8mJu59t4&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=NvFfkHaW1Hk&index=30&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 5 - BAANLES 
Privéles 2 lesuren / Groepsles 2 lesuren

FYSIEK

  Warming-up

SPELEN

 Spelen met golfprofessional of buddy

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen en 10 minuten voor aanvang 
aanwezig is op de afslagplaats van de hole waarop gestart wordt.

Voorbereiding voor de les
Voorbereiding op de baanles door het boek ‘Golfregels voor startende golfers’ door te nemen 
en een begin te maken met het leren van de golfregels. Informeer wat je minimaal nodig hebt 
voor de volgende les. Houd hierbij ook rekening met je kleding (jaargetijde).

Baanles
Zorg dat de speler alle benodigde materialen bij zich heeft als hij de baan gaat spelen. Denk 
hierbij aan paraplu, regenkleding, trolley of draagtas, pitchfork, potloodje, marker en scorekaart, 
etc.
De speler zal samen met de professional de baan spelen. Hierin behandelt de professional de 
belangrijkste etiquette en regels. Tijdens de baanles zal de professional het speelplan uitleggen: 
het aantal Par-slagen om de afstand te overbruggen, 1 chip om op de green te spelen en 
vervolgens 2 putts om in de hole te komen. Vermeld dat de speler of de professional zelf tijdig 
een starttijd reserveert en informeer de speler dat er mogelijk extra kosten aan verbonden zijn.
Behandel in de baan Course management onderdeel 1 en 2. De uitwerking hiervan is te vinden 
in het hoofdstuk Kennis en vaardigheden.

Zelfstandig oefenen

• Naar aanleiding van de ronde een aantal oefeningen en/of tests meegeven.
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LES 6 - PUTTEN EN PITCHEN 

FYSIEK

  Warming-up

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Verbeterpunten op basis van analyse van de baanles op het gebied van putten en pitchen. Be-
spreek samen met de speler de gespeeld ronde met behulp van het speelplan.

Zelfstandig oefenen

STAP 2 - PITCHEN OEFENING 2

AFSTANDSPITCH

Lengte

30 MIN.  |   

STAP 2 - PUTTEN OEFENING 3

AFSTANDPUTT

Afstand

30 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=9SxybDD5lTM&index=23&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=8tCpBOq6eUs&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=18
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LES 7 - BUNKER EN SWING 

FYSIEK

  Warming-up

TECHNIEK

 Bunker

 Swing

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Verbeterpunten op basis van analyse van de baanles op het gebied van bunker en swing.

Zelfstandig oefenen 

STAP 2 - BUNKER OEFENING 1

BUNKER GOH

Grip, oplijnen, houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - BUNKER OEFENING 2

TWEE LIJNEN

Contact

10 MIN.  |   

STAP 2 - BUNKER OEFENING 3

VERSCHILLENDE DOELEN

Richting

30 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 1

HOUDING - DE ONDERRUG

Houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 3

AFSTANDSTABEL

Lengte

5 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 4

RECHT VAN DE TEE

Richting

120 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=RyqOdNC75SY&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=UcM9GTH0On4&index=26&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=f-9ecOSylOs&index=27&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=UFbzmR-r4sw&index=15&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=-xU8mJu59t4&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=NvFfkHaW1Hk&index=30&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 8 - CHIPPEN EN SWING 

FYSIEK

  Warming-up

TECHNIEK

 Chippen

 Swing

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig is om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Verbeterpunten op basis van analyse baanles op het gebied van chippen en swing.

Zelfstandig oefenen 

STAP 2 - CHIPPEN OEFENING 1

CHIP GOH

Grip, oplijnen, houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - CHIPPEN OEFENING 2

AFSTANDCHIP

Afstand

20 MIN.  |   

CHIPPEN - STAP 2 OEFENING 3

CHIPPEN IN EEN VAK  
MET 2 CLUBS

Oplijnen, afstand

10 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 1

HOUDING - DE ONDERRUG

Houding

5 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 2

HOUDING - STAARTJE

Afstand

5 MIN.  |   

STAP 2 - SWING OEFENING 3

AFSTANDSTABEL

Afstand

10 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=UFbzmR-r4sw&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=CvReXKLZ9Y0&index=20&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=0vyAH4D0vp0&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=UFbzmR-r4sw&index=15&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=hyJDobfftMg&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=-xU8mJu59t4&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=29
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LES 9 - BAANLES
Privéles 2 lesuren / Groepsles 2 lesuren

FYSIEK

  Warming-up

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Baanles
Neem dezelfde voorbereiding als in les 5 voor de baanles. Maak samen met de speler een speel-
plan hoe jullie de baan gaan spelen. Laat de speler dit maken naar zijn eigen sterke en zwakke 
punten. In deze les de speler leren om te scoren binnen zijn eigen mogelijkheden. Ook dat de 
speler zich aan het speelplan houdt dat jullie aan het begin van de les gemaakt hebben.

Zelfstandig oefenen 

• Eigen speelplan maken voor een baan naar keuze. Dit heeft hij ook uitgevoerd voor de vol-
gende les, zodat het besproken kan worden.
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LES 10 - REGELS EN PAR-4 TEST 

FYSIEK

  Warming-up

Intake
Evalueren van het gemaakte en uitgevoerde speelplan.

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Onder begeleiding van de professional wordt de Par-4 test gedaan. Gedurende het doen van de 
test heeft de professional de gelegenheid om extra aandacht te besteden aan testonderdelen 
die minder goed verlopen. Concept, clubkeuze en zwaailengte zullen het accent krijgen. De 
professional zal tijdens de test aan de speler een aantal vragen stellen ter voorbereiding op het 
Golfregelexamen.

Evaluatie
Aan het einde van deze les wordt Stap 2 samen met de speler geëvalueerd. Hierbij wordt de 
voortgang beschreven en Stap 3 aan de speler uitgelegd.
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STAP 2 - OEFENINGEN EN TESTS

Alle oefeningen en tests zijn te vinden op degolfacademie.nl. De paginacijfers verwijzen naar 
het Spelersboekje. Het play-symbool is aanklikbaar en verwijst naar het filmpje op Youtube.

TESTS STAP 2

In Stap 2 zullen verschillende tests worden gedaan om een begin te maken met het leren 
scoren. Hiervoor is één test per techniek gemaakt en één test waarbij drie technieken gecombi-
neerd zijn.

STAP 2 - PUTTEN TEST 1

SCOREND VERMOGEN

5 MIN.

STAP 2 - PUTTEN TEST 2

PUTTEN 

PAR-4 TEST OVER 9 HOLES 

15 MIN.

STAP 2 - CHIPPEN TEST

CHIPPEN TEST

Afstand

20 MIN.

STAP 2 - PITCHEN TEST

PITCHEN TEST

Verschillende situaties

10 MIN.

STAP 2 - BUNKER TEST

BUNKER TEST

Bal op de green

30 MIN.

STAP 2 - SWING TEST

SWING TEST

Scorend vermogen

15 MIN.

 

STAP 2 - PAR-4 TEST

PAR-4 TEST 
OVER 9 HOLES

Scorend vermogen

45 MIN.

Een beschrijving van de tests staat in het spelersboekje van Stap 2.
Een beschrijving van de Par-4 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.
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STAP 3 - NAAR HANDICAP 36

Instroomniveau
De instroomeis voor Stap 3 is een speler met handicap tussen 54 en 41.

Uitstroomniveau
De uitstroomeis voor Stap 3 is handicap 36 en dat de speler tussen de handicap 40 en 32 kan 
spelen.
 
Doelstelling
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score van Par +2. De speler weet 
aan het einde van de tien lessen wat een goede basis (GOH) is voor de onderdelen putten, 
chippen, pitchen, bunker en swing. De speler is in staat deze zelf te herhalen. De speler weet 
hoe hij zich veilig moet gedragen op en rond de golfbaan. De speler is op de hoogte van het 
9-stappenplan en kan gebruikmaken van De Golf Academie. 

Wat gaan we deze stap behandelen

• invullen intakeformulier

• aanleren van een goede fysieke voorbereiding

• een goede grip, oplijnen en houding (GOH) onderhouden bij het onderdeel putten, chippen, 
pitchen, bunker en swing

• leren testen en evalueren

• aanleren van een trainingsroutine

• gebruikmaken van De Golf Academie

• van gras trainen

• afwisselen met clubs

• course management

• situaties rond de green

• moeilijke liggingen

• zones kleiner maken

• inzicht in vlucht-rolverhouding

• gebruik van vaste routine 

• ronde-analyse

• afstandstabel

• leren scoren met je eigen techniek
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STAP 3 - BASIS LESSENSCHEMA

 Privéles Groepsles

Aantal lessen 10 lessen 10 lessen

Aantal lesuren 12 uur 16 uur

Totaal trainingsuren leerling  60-120 uur  60-120 uur

Uren per week 2-4 uur 2-4 uur

Duur 30 weken 30 weken

Advies lesintensiteit 1 x per 2 weken 1 x per 2 weken

Alle lessen zijn groepslessen van 1,5 uur, tenzij anders aangegeven. Bij privéles is dit 1 uur per les.

LES 1 - INTAKE EN BAANLES
Privéles 2 lesuren / Groepsles 2 lesuren

ALGEMEEN

3  Wat ga je leren in Stap 3

3  Lessenschema

FYSIEK

  Warming-up

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

Baanles
Deze les zal een 0-meting zijn, waarbij voor alle onderdelen een prioriteitenlijst wordt gemaakt. 
De kracht van de professional is dit zo goed mogelijk te doen en een duidelijke inzicht in het 
spel van de speler te krijgen. Hier kan de professional ook zien of de genoemde trainingsuren 
in het intakeformulier op de juiste manier worden ingevuld. 

Voorbereiding
Zorg dat de speler alle benodigde materialen bij zich heeft. Denk hierbij aan pitchfork, potlood-
je, marker en scorekaart. De speler zal samen met de professional de baan spelen.
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Evaluatie
Na het spelen wordt samen een evaluatie gemaakt van deze les. Aan de hand daarvan maakt de 
professional een prioriteitenlijst per techniek.  

Prioriteit Techniek Aandachtspunten  Gerealiseerd?

1. Putten  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

2. Chippen  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

3. Pitchen  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

4. Bunker  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

5. Swing  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee
Geef de speler aanwijzingen voor als hij de volgende keer de baan ingaat en leg in de evaluatie 
ook het belang van een fysieke voorbereiding uit.
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LES 2 - PUTTEN EN BUNKER 

FYSIEK

 Warming-up

TECHNIEK

 Putten

  Bunker

(Fysieke) voorbereiding
In deze les wordt de fysieke voorbereiding (nogmaals) uitgelegd. Door de professional zal een 
aantal oefeningen aan de speler gegeven worden die hij gaat doen voor het oefenen of spelen. 
Dit zal tijdens de eerste lessen gezamenlijk plaatsvinden en later individueel.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van analyse van de baanles 
op het gebied van putten en bunker. 

Zelfstandig oefenen 

STAP 3 - PUTTEN OEFENING 1

UPHILL DOWNHILL

Lengte

30 MIN.  |   

STAP 3 - PUTTEN OEFENING 2

ROLLEND LIJNTJE

Richting

10 MIN.  |   

STAP 3 - PUTTEN OEFENING 3

BREAKPOINTS

Richting

10 MIN.  |   

STAP 3 - BUNKER OEFENING 1

BUNKER GOH

Grip, oplijnen, houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - BUNKER OEFENING 2

FAIRWAY-BUNKER

Contact, lengte

10 MIN.  |   

STAP 3 - BUNKER OEFENING 3

GREENSIDE-BUNKER

Lengte

20 MIN.  |   

STAP 3 - PUTT TEST

PUTT TEST

Scorend vermogen

20 MIN.

STAP 3 - BUNKER TEST

BUNKER TEST

Scorend vermogen

20 MIN.

Een beschrijving van de tests staat in het spelersboekje van Stap 3.

https://www.youtube.com/watch?v=jp7O3P0F9LQ&index=32&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=KjPgn1GF54E&index=33&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=ByQuS-AwsyA&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=91T6hSA20vA&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=NmdBoK_xgfY&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=afrVp9Ao6oc&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=41
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LES 3 - PITCHEN EN SWING 

FYSIEK

 Warming-up

TECHNIEK

 Pitchen

  Swing

(Fysieke) voorbereiding
De aangeleerde fysieke voorbereiding uit les 2 zal wederom samen worden uitgevoerd aan het 
begin van de les.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van analyse van de baanles 
op het gebied van pitchen en swing. Ook het aanleren van routines komt aan bod.

Zelfstandig oefenen 

STAP 3 - PITCHEN OEFENING 1

PITCH GOH

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - PITCHEN OEFENING 2

AFSTANDPITCH

Lengte

15 MIN.  |   

STAP 3 - PITCHEN OEFENING 3

RICHTING  
TWEE DOELEN

Richting

30 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 1

SWINGHOUDING 
3 PUNTEN CONTACT

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 2

SWINGHOUDING 
DE NEK
Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 3

AFSTANDSTABEL

Constantheid

20 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 4

RECHT VAN DE TEE

Richting

120 MIN.  |   

STAP 3 - PITCH TEST

PITCH TEST

Scorend vermogen

45 MIN.

STAP 3 - SWING TEST

SWING TEST

Scorend vermogen

30 MIN.

Een beschrijving van de tests staat in het spelersboekje van Stap 3.

https://www.youtube.com/watch?v=azy4S4jdP8I&index=31&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=QVKbmnkr5UU&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=JwYmrD8x1Og&index=38&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=9V5KAX-nvmI&index=42&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=MDebbJGjYgY&index=43&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=_tk07pqe-WM&index=44&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=Pm-o91Nbp6s&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=45
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LES 4 - CHIPPEN EN SWING 

FYSIEK

 Warming-up

TECHNIEK

 Chippen

  Swing

(Fysieke) voorbereiding voor de les
Dit zal de eerste les zijn waar de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan heeft. 
Informeer de speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te 
doen.

Kern
Verbeterpunten op basis van analyse van de baanles op het gebied van chippen en swing. Ook 
het aanleren van routines komt aan bod. Bij het onderdeel chippen kan er extra aandacht wor-
den besteed aan de vlucht-rolverhouding d.m.v. clubkeuze.

Zelfstandig oefenen 

STAP 3 - CHIPPEN OEFENING 1

CHIP GOH

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - CHIPPEN OEFENING 2

LIGGING 
VERANDEREN

Lengte

20 MIN.  |   

STAP 3 - CHIPPEN OEFENING 3

VLUCHT- 
ROLVERHOUDINGEN
Vlucht-rolverhouding

10 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 1

SWINGHOUDING 
3 PUNTEN CONTACT

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 2

SWINGHOUDING 
DE NEK
Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 3

AFSTANDSTABEL

Constantheid

20 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 4

RECHT VAN DE TEE

Richting

120 MIN.  |   

STAP 3 - CHIPPEN TEST

CHIPPEN TEST

Scorend vermogen

45 MIN.

STAP 3 - SWING TEST 

SWING TEST

Scorend vermogen

30 MIN.

Een beschrijving van de tests staat in het spelersboekje van Stap 3.

https://www.youtube.com/watch?v=azy4S4jdP8I&index=31&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=duAwgzk1uas&index=35&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=0GkiHuhvnnU&index=36&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=9V5KAX-nvmI&index=42&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=MDebbJGjYgY&index=43&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=_tk07pqe-WM&index=44&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=Pm-o91Nbp6s&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=45
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LES 5 - PAR-4 TEST 

FYSIEK

 Warming-up

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

PAR 3  Par-4 testen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan dat de speler gaat leren om zelfstandig een Par-4 test 
uit te zetten en uit te voeren. De professional zal aanwijzingen geven op basis van de uitvoe-
ring.
De speler vult zelf zijn score in het Spelersboekje in. Na de test zullen ze samen het resultaat 
evalueren. De professional geeft ook aandachtspunten mee als de speler de volgende keer zelf-
standig een test gaat doen.

Zelfstandig oefenen 

STAP 3 - PUTT TEST

PUTT TEST

Scorend vermogen

20 MIN.

STAP 3 - SWING TEST

SWING TEST

Scorend vermogen

30 MIN.

STAP 3 - PAR-4 TEST

PAR-4 TEST 9 HOLES

Scorend vermogen

45 MIN.

Een beschrijving van de tests staat in het spelersboekje van Stap 3.
Een beschrijving van de Par-4 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.
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LES 6 - PUTTEN EN SWING 

FYSIEK

 Warming-up

TECHNIEK

 Putten

  Swing

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan uit de verbeterpunten op basis van de Par-4 test voor 
het onderdeel putten. Voor de swing zal in deze les het accent liggen op de spelen van moeilijke 
liggingen en het maken van een afstandstabel.

Zelfstandig oefenen

STAP 3 - PUTTEN OEFENING 1

UPHILL DOWNHILL

Lengte

30 MIN.  |   

STAP 3 - PUTTEN OEFENING 2

ROLLEND LIJNTJE

Richting

10 MIN.  |   

STAP 3 - PUTTEN OEFENING 3

BREAKPOINTS

Richting

10 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 1

SWINGHOUDING 
3 PUNTEN CONTACT

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 2

SWINGHOUDING 
DE NEK
Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - PUTT TEST

PUTT TEST

Scorend vermogen

20 MIN.

STAP 3 - SWING TEST

SWING TEST

Scorend vermogen

30 MIN.

Een beschrijving van de tests staat in het spelersboekje van Stap 3.

https://www.youtube.com/watch?v=jp7O3P0F9LQ&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=KjPgn1GF54E&index=33&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=ByQuS-AwsyA&index=34&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=9V5KAX-nvmI&index=42&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=MDebbJGjYgY&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=43
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LES 7 - BAANLES 
Privéles 2 lesuren / Groepsles 2 lesuren

FYSIEK

 Warming-up

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen en houd hier rekening met 10 
min. voor aanvang aanwezig te zijn op de tee, eventuele extra kosten, e.d.

Baanles
De speler zal samen met de professional de baan spelen en samen de ronde-analysekaart invul-
len. De speler is bezig met het toepassen van routines en het uitvoeren van het gemaakte speel-
plan. Na het spelen van de baan wordt de ronde geëvalueerd en aan de hand daarvan maakt de 
professional een prioriteitenlijst per techniek.

Zelfstandig oefenen 

STAP 3 - PITCHEN OEFENING 1

PITCH GOH

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - PITCHEN OEFENING 2

AFSTANDPITCH

Lengte

15 MIN.  |   

STAP 3 - PITCHEN OEFENING 3

RICHTING  
TWEE DOELEN

Richting

30 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 1

SWINGHOUDING 
3 PUNTEN CONTACT

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 2

SWINGHOUDING 
DE NEK
Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - PITCH TEST 

PITCH TEST

Scorend vermogen

45 MIN.

STAP 3 - BUNKER TEST

BUNKER TEST

Scorend vermogen

20 MIN.

STAP 3 - PAR-4 TEST

PAR-4 TEST 9 HOLES

Scorend vermogen

45 MIN.

Een beschrijving van de tests staat in het spelersboekje van Stap 3.
Een beschrijving van de Par-4 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

https://www.youtube.com/watch?v=azy4S4jdP8I&index=31&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=QVKbmnkr5UU&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=JwYmrD8x1Og&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=9V5KAX-nvmI&index=42&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=MDebbJGjYgY&index=43&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 8 - PITCHEN EN BUNKER

FYSIEK

 Warming-up

TECHNIEK

 Pitchen

  Bunker

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig is om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van analyse van de baanles 
op het gebied van pitchen en bunker.

Zelfstandig oefenen 

STAP 3 - PITCHEN OEFENING 1

PITCH GOH

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - PITCHEN OEFENING 2

AFSTANDPITCH

Lengte

15 MIN.  |   

STAP 3 - PITCHEN OEFENING 3

RICHTING  
TWEE DOELEN

Richting

30 MIN.  |   

STAP 3 - BUNKER OEFENING 1

BUNKER GOH

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - BUNKER OEFENING 2

FAIRWAY-BUNKER

Contact, lengte

10 MIN.  |   

STAP 3 - BUNKER OEFENING 3

GREENSIDE-BUNKER

Lengte

20 MIN.  |   

STAP 3 - PAR-3 TEST

PAR-3 TEST 9 HOLES

Scorend vermogen

45 MIN.

Een beschrijving van de Par-3 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

https://www.youtube.com/watch?v=azy4S4jdP8I&index=31&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=QVKbmnkr5UU&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=JwYmrD8x1Og&index=38&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=91T6hSA20vA&index=39&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=NmdBoK_xgfY&index=40&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=afrVp9Ao6oc&index=41&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 9 - CHIPPEN EN SWING 

FYSIEK

 Warming-up

TECHNIEK

 Chippen

  Swing

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van analyse van de baanles 
op het gebied van chippen en swing. 

Zelfstandig oefenen 

STAP 3 - CHIPPEN OEFENING 1

CHIP GOH

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - CHIPPEN OEFENING 2

LIGGING 
VERANDEREN

Lengte

20 MIN.  |   

STAP 3 - CHIPPEN OEFENING 3

VLUCHT- 
ROLVERHOUDINGEN
Vlucht-rolverhouding

10 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 1

SWINGHOUDING 
3 PUNTEN CONTACT

Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 2

SWINGHOUDING 
DE NEK
Houding

5 MIN.  |   

STAP 3 - SWING OEFENING 3

AFSTANDSTABEL

Constantheid

20 MIN.  |   

STAP 3 - CHIP  TEST

CHIP TEST

Scorend vermogen

45 MIN.

STAP 3 - SWING TEST

SWING TEST

Scorend vermogen

30 MIN.

STAP 3 - PAR-3 TEST

PAR-3 TEST 9 HOLES

Scorend vermogen

45 MIN.

Een beschrijving van de tests staat in het spelersboekje van Stap 3.
Een beschrijving van de Par-3 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

https://www.youtube.com/watch?v=azy4S4jdP8I&index=31&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=duAwgzk1uas&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=0GkiHuhvnnU&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=9V5KAX-nvmI&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=9V5KAX-nvmI&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=_tk07pqe-WM&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=44
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LES 10 - PAR-4 TEST

FYSIEK

 Warming-up

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

PAR 3  Par-4 testen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan dat de speler gaat leren om zelfstandig een Par-4 test 
uit te zetten en uit te voeren. De professional zal aanwijzingen geven op basis van de uitvoe-
ring.
De speler vult zelf zijn score in het Spelersboekje in of op www.degolfacademie.nl. Na de test 
zullen ze samen het resultaat evalueren. De professional geeft ook aandachtspunten mee als de 
speler de volgende keer zelfstandig een test gaat doen.

Evaluatie
Aan het einde van deze les wordt Stap 3 samen met de speler geëvalueerd. Hierbij wordt de 
voortgang beschreven en Stap 4 aan de speler uitgelegd.
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STAP 4 - NAAR HANDICAP 28

Instroomeis
De instroomeis voor Stap 4 is een speler met handicap 36.

Uitstroomeis
De uitstroomeis voor Stap 4 is handicap 28 en dat de speler tussen de handicap 31 en 24 kan 
spelen. 

Doelstelling
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score van 10 holes Par +2 en 8 
holes van Par +1. De speler weet aan het einde van de 12 lessen wat een goede basis (GAS) is 
voor de onderdelen putten, chippen, pitchen, bunker en swing. Het accent ligt op slaan met de 
driver. 

Wat gaan we deze stap behandelen

• invullen intakeformulier

• optimaliseren van een goede fysieke voorbereiding

• gebruikmaken van De Golf Academie

• behouden en optimaliseren van een trainingsroutine

• gebruik van vaste routine 

• course management

• ronde-analyse

• afstandstabel

• leren scoren met je eigen techniek

• leren testen en evalueren

• slaan met de driver

• afstandsputts

• landingspunten, vlucht-rolverhouding

• moeilijke liggingen toepassen in de baan

• video-opname analyseren
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STAP 4 - BASIS LESSENSCHEMA

 Privéles Groepsles

Aantal lessen 12 lessen 12 lessen

Aantal lesuren 14 uur 19 uur

Totaal trainingsuren leerling  150 uur 150 uur

Uren per week 4 uur 4 uur

Duur 1 tot 1,5 jaar 1 tot 1,5 jaar

Advies lesintensiteit 1 x per 3 weken 1 x per 3 weken

De lestijden varieren tussen privé- of groepslessen van 1 tot 2 lesuren. Op de volgende pagina's 
worden de lessen uitgebreid toegelicht.
Alle lessen zijn groepslessen van 1,5 uur, tenzij anders aangegeven. Bij privéles is dit 1 uur per les.

FYSIEKE VOORBEREIDING
Voor elke les doet de speler zelfstandig de fysieke voorbereiding.

STAP 4 - WARMING-UP

RUG EN SCHOUDERS 
LOSMAKEN
Flexibiliteit

5 MIN. 

STAP 4 - WARMING-UP

HEUPEN LOSMAKEN

Flexibiliteit

5 MIN.

STAP 4 - WARMING-UP

HEUPENMOBILISATIE

Mobiliteit

10 MIN.

Oefening 1 - rug en schouders losmaken
Sta rechtop en pak de golfstok aan de uiteinden vast. Draai vervolgens volledig naar links en 
rechts. Door met beide armen goed door te draaien, zullen de schouders losgemaakt worden.
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Oefening 2 - heupen losmaken
Ga met gestrekte benen staan en buig met een gestrekte romp zoveel mogelijk voorover. Trek 
de rug hol en leun een beetje naar achteren. Doe dit zover totdat de hamstrings licht gerekt 
worden. Buig vervolgens de benen en maak de rug bol. Gebruik hierbij de buikspieren. Probeer 
de holle en bolle rug steeds 6 seconden aan te houden.

Oefening 3 - heupenmobilisatie
Zet een golfstok voor je neer op de grond. Houd één been gebogen en zwaai het been van ach-
teren naar voren heen en weer. In de foto’s hieronder staat de maximale uitslag van het been. 
Probeer de heupen op de plaats te houden.
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LES 1 - BAANLES 0-METING
Privéles 2 lesuren / Groepsles 2 lesuren

ALGEMEEN

3  Wat ga je leren in Stap 4

3  Lessenschema

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

 Afstandstabel

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

Intake
In deze les zal opnieuw een intakeformulier worden ingevuld. Zorg er wel voor dat de speler al 
een voorbereiding heeft gedaan, zodat jullie meteen de baan in kunnen.

Baanles
Deze les zal een 0-meting zijn, waarbij voor alle onderdelen een prioriteitenlijst wordt gemaakt. 
De kracht van de professional is dit zo goed mogelijk te doen en een duidelijk inzicht in het spel 
van de speler te krijgen. Hier kan de professional ook zien of de genoemde trainingsuren in het 
intakeformulier op de juiste manier worden ingevuld. 

Voorbereiding
Zorg dat de speler alle benodigde materialen bij zich heeft als hij de baan gaat spelen. Denk 
hierbij aan paraplu, regenkleding (afhankelijk van het weer), trolley of draagtas, pitchfork, 
potloodje, marker en scorekaart. De speler zal samen met de professional de baan spelen en 
samen de ronde-analysekaart invullen.

Evaluatie
Na het spelen wordt samen een evaluatie gemaakt van deze les. Aan de hand daarvan maakt 
de professional een prioriteitenlijst per techniek. Geef de speler aanwijzingen voor als hij de 
volgende keer de baan ingaat en leg in de evaluatie ook het belang van een fysieke voorberei-
ding uit.
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Prioriteit Techniek Aandachtspunten  Gerealiseerd?

1. Putten  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

2. Chippen  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

3. Pitchen  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

4. Bunker  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

5. Swing  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

Zelfstandig oefenen

STAP 1 - SWING OEFENING 2

AFSTANDSTABEL

Constantheid

10 MIN.  |  

https://youtu.be/GvA__-1Qp2g?list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 2 - SWINGEN MET DE DRIVER

TECHNIEK

 Slaan met de driver

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Afstandstabel

Intake
De professional bespreekt samen met de speler of het is gelukt om de afstandstabel goed in te 
vullen. Vraag aan de speler of hij anders heeft gespeeld na de eerste baanles. 

(Fysieke) voorbereiding voor de les
In deze les wordt de fysieke voorbereiding (nogmaals) uitgelegd. Door de professional zal een 
aantal oefeningen aan de speler gegeven worden die hij gaat doen voor het oefenen of spelen. 
Dit zal tijdens de eerste lessen gezamenlijk plaatsvinden en later individueel.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 1 
gemaakt is op het gebied van swing. Er wordt duidelijk uitgelegd wat het verschil is tussen een 
driver en de ijzers en wat je moet aanpassen. Geef de speler aan het einde van de les ook een 
voorbeeld van hoe je de oefeningen en tests optimaal kunt uitvoeren.

Zelfstandig oefenen 

• Afstandstabel aanvullen met de afstanden voor de driver.

STAP 4 - SLAAN MET DE DRIVER 
OEFENING 1

HANDDOEKOEFENING
Beginstand

15 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=QYwAQRhdocM&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=60
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LES 3 -  PUTTEN EN CHIPPEN, UPHILL EN DOWNHILL LIGGINGEN

TECHNIEK

 Putten

 Chippen

 Schuine liggingen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De aangeleerde fysieke voorbereiding uit les 2 zal wederom samen worden uitgevoerd aan het 
begin van de les.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 
1 gemaakt is op het gebied van putten en chippen. Verder zal er aandacht worden besteed bij 
chippen aan landingspuntcontrole, visualisatie balvlucht, inschatten situatie bij schuine liggin-
gen rondom de green, en bij putten aan afstandscontrole.

Zelfstandig oefenen 

STAP 4 - PUTTEN OEFENING 1

LANGE PUTT

Afstandscontrole

10 MIN.  |   

STAP 4 - CHIPPEN OEFENING 1

LIGGING
Controle vanuit  

verschillende liggingen

15 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=zjbPtcU4XgM&index=46&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=8KCiw9N9fcE&index=50&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 4 - PITCHEN MET MOEILIJKE LIGGINGEN EN SWING

TECHNIEK

 Pitchen

 Moeilijke liggingen

 Swing

(Fysieke) voorbereiding voor de les
Dit zal de eerste les zijn waar de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan heeft. 
Informeer de speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te 
doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 1 
gemaakt zijn op het gebied van pitchen. Verder zal er aandacht worden besteed bij het pitchen 
aan het verschil om te spelen van de fairway of uit de rough, en bij swing is er een herhaling van 
de slagen met de fairwaywoods en de driver.

Zelfstandig oefenen 

STAP 4 - PITCHEN OEFENING 1

ZONEPITCHING

Afstandscontrole

15 MIN.  |   

STAP 4 - PITCHEN OEFENING 2

RICHTING
Richting en 

scorend vermogen

15 MIN.  |   

STAP 4 - SWING OEFENING 3

SWING

Afstanden

20 MIN.  |   

STAP 4 - SWING OEFENING 4

SWING

Fairways

30 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=5pVN1QWIMrw&index=52&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=nntWUc4LNME&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=nntWUc4LNME&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=0Bg_U0KWRDI&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=59
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LES 5 - PUTT TEST

MENTAAL

 Putt routine

 Inspeelroutines

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

PAR 3  Putt test

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan dat de speler gaat leren om zelfstandig een putt test 
uit te zetten en uit te voeren. De professional zal aanwijzingen geven op basis van de uitvoering 
en de inspeelroutine doornemen. De speler vult zelf zijn score in in degolfacademie.nl. Na de 
test zullen ze samen het resultaat evalueren. De professional geeft ook aandachtspunten mee 
als de speler de volgende keer zelfstandig een test gaat doen.

Zelfstandig oefenen 
De opdracht voor de speler tot de volgende les is het uitvoeren van een putt test. De speler let 
op de aandachtspunten die hij van de professional heeft meegekregen. Dit zal de volgende les 
besproken worden.

• Putt test uit De Golf Academie

STAP 4 - PUTTEN OEFENING 2 & 4

ROUTINES

Concentratie

10 MIN.-52  |  

STAP 4 - BUNKER OEFENING 2

BUNKER

Liggingen

15 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=oTC6xUHt2rg&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=kmmm5ox02eI&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=56
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LES 6 - BUNKER EN SWING

TECHNIEK

 Bunker

 Moeilijke liggingen bunker

MENTAAL

 Pre-shotroutines

Intake
Controleer samen in het Spelersboekje of het uitvoeren van de putt test duidelijk is voor de 
speler.

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten die in les 1 gemaakt zijn op het 
gebied van bunker en swing. Verder zal er aandacht worden besteed bij bunker aan het leren 
omgaan met verschillende liggingen en bij de swing is het een controle van les 4.

Zelfstandig oefenen 

• De speler zal 9 of 18 holes spelen met de spelvorm Stableford en het invullen van een ronde-
analysekaart is uit te printen bij De Golf Academie.

STAP 4 - SLAAN MET DE DRIVER 
OEFENING 2

SLOW-MOTION OEFENING
Invalshoek

15 MIN.  |   

STAP 4 - BUNKER OEFENING 1

FAIRWAY-BUNKER

Afstand

15 MIN.  |   

STAP 4 - BUNKER OEFENING 2

BUNKER

Liggingen

15 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=fM9s06QCZE4&index=62&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=6SlAS8_heFs&index=55&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=kmmm5ox02eI&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=56
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LES 7 - BAANLES
Privéles 2 lesuren / Groepsles 2 lesuren

TECHNIEK

 Slaan met de driver

 Schuine liggingen

MENTAAL

 Routines

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Baanles
De inhoud van de tweede baanles zal grotendeels bestaan uit dezelfde inhoud als van les 1. 
Extra worden de punten behandeld die in de eerste zes lessen ter sprake zijn gekomen. Daar zal 
het accent liggen op hoe de speler omgaat met het spelen uit verschillende liggingen en afslaan 
met de driver. 

Voorbereiding
De speler speelt samen met de professional de baan en vult samen de ronde-analysekaart in.

Evaluatie
Na het spelen wordt samen van deze les een evaluatie gemaakt. Aan de hand daarvan maakt 
de professional een prioriteitenlijst per techniek. Een voorbeeld van de prioriteitenlijst staat 
beschreven staat beschreven bij les 1.

Zelfstandig oefenen 

STAP 4 - SLAAN MET DE DRIVER 
OEFENING 3

SWING IN DE STRAAT
Richting

10 MIN.  |   

STAP 4 - SCHUINE LIGGINGEN  
OEFENING 2

LIGGING
Ligging

15 MIN.  |   

STAP 4 - PUTTEN OEFENING 3

LIJN LEZEN

Vertrekrichting

10 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=8VUiQ1bWSKg&index=60&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=SILv4ZHA3s4&index=63&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=IVl2XsIIGPI&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=47


141 HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE • STAP 4 - NAAR HANDICAP 28

LES 8 - SWING: VAN TEE NAAR FAIRWAY

TECHNIEK

 Slaan met de driver

 Schuine liggingen

Intake
Bespreek de ronde-analysekaart. Les opbouwen vanuit de analysekaart, inzicht in eigen sterkte 
en zwakte.

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 7 
gemaakt is op het gebied van slaan met de driver en het spelen vanuit side-hill liggingen. Geef 
de speler aan het einde van de les ook een voorbeeld van hoe je de oefeningen en tests opti-
maal kunt uitvoeren.

Zelfstandig oefenen 

STAP 4 - PUTTEN OEFENING 2 & 4

INSPEELROUTINE

Concentratie

15 MIN.-53  |  

STAP 4 - PUTTEN OEFENING 5

UPHILL EN 
DOWNHILL PUTTS

Afstandscontrole

15 MIN.  |   

STAP 4 - PUTTEN OEFENING 6

9 HOLES PUTTEN

Scorend vermogen

15 MIN.

Een beschrijving van de test staat in het spelersboekje van Stap 4.

https://www.youtube.com/watch?v=oTC6xUHt2rg&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=EHN316ntDOI&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=49
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LES 9 - PUTTEN EN CHIPPEN

TECHNIEK

 Putten

 Chippen: slechte liggingen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 
7 gemaakt is op het gebied van putten en chippen. Werk naast de techniek ook aan de lange 
afstanden bij het putten met break/helling en het chippen van lastige liggingen (kale ligging, 
rough, semi-rough en uit een divot).

Zelfstandig oefenen 
•  De scorekaart voor de Par-3 test staat in het Spelersboekje en is te downloaden van De Golf 

Academie. De speler let op de aandachtspunten die hij van de professional heeft meegekre-
gen. Dit zal de volgende les besproken worden.

STAP 4 - CHIPPEN OEFENING 2

CHIPPEN 
LIGGINGEN

Scorend vermogen

20 MIN.  |   

STAP 4 - TEST

PAR-3 TEST
Scorend vermogen 

en liggingen

45 MIN.

Een beschrijving van de Par-3 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

https://www.youtube.com/watch?v=dhSbQSesRAE&index=51&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 10 - PAR-3 TEST

MENTAAL

 Inspeelroutines

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

PAR 3  Par-3 testen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan dat de speler gaat leren om zelfstandig een Par-3 test 
uit te zetten en uit te voeren. De professional zal aanwijzingen geven op basis van de uitvoe-
ring. De speler vult zelf zijn score in het Spelersboekje in. Na de test zullen ze samen het resul-
taat evalueren. De professional geeft ook aandachtspunten mee als de speler de volgende keer 
zelfstandig een test gaat doen.

Zelfstandig oefenen 

STAP 4 - TEST

PAR-3 TEST
Scorend vermogen 

en liggingen

45 MIN.

Een beschrijving van de Par-3 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

De opdracht voor de speler tot de volgende les is het uitvoeren van een Par-3 test en verwerken 
in De Golf Academie. Deze scorekaart staat in het Spelersboekje en is te downloaden van De 
Golf Academie. De speler let op de aandachtspunten die hij van de professional heeft meege-
kregen. Dit zal de volgende les besproken worden.
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LES 11 - PITCHEN & SWING

TECHNIEK

 Schuine liggingen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 10 
gemaakt is op het gebied van pitchen. Op het gebied van de swing zullen de punten worden 
gecontroleerd uit les 7.

Zelfstandig oefenen 

STAP 4 - SCHUINE LIGGINGEN OEF 1

RICHTING

Ligging

20 MIN.  |   

STAP 4 - PITCHEN OEFENING 2

PITCHEN 30-50 M

Over een hindernis

15 MIN.  |   

STAP 4 - SWING OEFENING 1

LIGGINGEN
Controle vanuit  

verschillende liggingen

20 MIN.  |   

STAP 4 - SWING OEFENING 2

ROUGH

Afstand

20 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=Qbk0rBlLtvE&index=63&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=mETziHWK4Pc&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=V5UtxFTOOMY&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=if5Bac5yLh4&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=57
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LES 12 DE FAIRWAY-BUNKER EN DOOR NAAR STAP 5

TECHNIEK

 Fairway-bunker

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig is om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse van de baan-
les op het gebied van de fairway-bunkerslag. 

Evaluatie
Aan het einde van deze les wordt wordt Stap 4 samen met de speler geëvalueerd. Hierbij wordt 
de voortgang beschreven en Stap 5 aan de speler uitgelegd.
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STAP 5 - NAAR HANDICAP 20

Instroomeis
De instroomeis voor Stap 5 is een speler met handicap 28.

Uitstroomeis
De uitstroomeis is dat de speler tussen de handicap 23 en 18 kan spelen. 

Doelstelling
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde per hole van Par +1. De speler 
weet aan het einde van de 12 lessen wat een goede basis (GAS) is voor de onderdelen putten, 
chippen, pitchen, bunker en swing. De speler zal meer testen gaan uitvoeren in deze stap. De 
speler deel laten nemen aan clubwedstrijden. Het spelen op en rond de green wordt belangrij-
ker. Ook de clubkeuze en balvlucht gaan meer rol spelen.

Wat gaan we deze stap leren
• optimaliseren van een goede fysieke voorbereiding
• behouden en optimaliseren van een trainingsroutine
• gebruik van vaste routine 
• course management
• ronde-analyse
• afstandstabel voor de wedges
• leren testen en evalueren
• slaan met de driver, metal woods en hybride
• totaal testen putten, chippen en pitchen
• balvluchten
• landingspunten, vlucht-rolverhouding
• moeilijke liggingen toepassen in de baan
• video-opname analyseren 

 Privéles Groepsles

Aantal lessen 12 lessen 12 lessen

Aantal lesuren 14  uur 24 uur 

Totaal trainingsuren leerling  250 uur 250 uur  

Uren per week 5 uur 5 uur

Duur 1 tot 2 jaar 1 tot 2 jaar

Advies lesintensiteit 1 x per 3 weken 1 x per 3 weken

De lestijden variëren bij privé- of groepslessen van 1 tot 2 lesuren. Op de volgende pagina's 
worden de lessen uitgebreid toegelicht.
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STAP 5 - BASIS LESSENSCHEMA

LES 1 - INTAKE EN BAANLES 0-METING

ALGEMEEN

3  Wat ga je leren in Stap 5

3  Lessenschema

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

 Afstandstabel

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

Intake
Zorg dat de speler al een voorbereiding heeft gedaan, zodat jullie meteen de baan in kunnen.

Kern
Deze les zal een 0-meting zijn, waarbij voor alle onderdelen een prioriteitenlijst wordt gemaakt. 
De kracht van de professional is dit zo goed mogelijk te doen en een duidelijk inzicht in het spel 
van de speler te krijgen. Hier kan de professional ook zien of de genoemde trainingsuren in het 
intakeformulier op de juiste manier worden ingevuld. In de baan kan de professional verschil-
lende video-opnames maken, waarbij ook de gehele routine van de speler te zien is.

Voorbereiding
Zorg dat de speler alle benodigde materialen bij zich heeft als hij de baan gaat spelen. Denk 
hierbij aan pitchfork, potloodje, marker en scorekaart. De speler zal samen met de professional 
de baan spelen en samen de ronde-analysekaart invullen.

Evaluatie
Na het spelen wordt samen een evaluatie gemaakt van deze les. De video-opnames kunnen 
worden besproken als daar tijd voor is, anders zullen ze in ieder geval besproken worden tij-
dens de lessen waarin de techniek behandeld wordt. De golfprofessional zal de video-opnames 
opslaan in De Golf Academie. Aan de hand daarvan maakt de professional een prioriteitenlijst 
per techniek. 
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Prioriteit Techniek Aandachtspunten  Gerealiseerd?

1. Putten  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

2. Chippen  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

3. Pitchen  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

4. Bunker  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

5. Swing  ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee

   ..........................................................................................................................................................  Ja/Nee
 
Geef de speler aanwijzingen voor als hij de volgende keer de baan ingaat en leg in de evaluatie 
ook het belang van een fysieke voorbereiding uit.

Zelfstandig oefenen

• De opdrachten voor de speler zijn het spelen van 9 of 18 holes met de spelvorm Stableford 
en het invullen van een ronde-analysekaart. Deze kan de professional uitprinten vanuit De 
Golf Academie, daardoor kun je die meteen meegeven aan de speler.

STAP 5 - SWING OEFENING 2

SWING IN BALANS

Balans

15 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=ed6SCUw3ZgY&index=78&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 2 - SWING MET VIDEOANALYSE

TECHNIEK

 Swing

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Video-analyse

FYSIEK

 Warming-up

Intake
De professional bespreekt samen met de speler de ronde-analysekaart die als opdracht is ge-
maakt. Vraag aan de speler of hij anders heeft gespeeld na de eerste baanles.

Fysieke voorbereiding
In deze les wordt de fysieke voorbereiding (nogmaals) uitgelegd. Door de professional zal er 
een aantal oefeningen aan de speler gegeven worden die hij gaat doen voor het oefenen of spe-
len. Dit zal tijdens de eerste lessen gezamenlijk plaatsvinden en later individueel.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 1 
gemaakt is op het gebied van swing. De swing van de baanles wordt op video vergeleken met 
de swing die in les 2 is opgenomen. Zo kan de professional duidelijk zien of er verschillen zijn 
in de baan of op de driving range. Werk naast de techniek ook aan de routine van de speler. 
Geef de speler aan het einde van de les ook een voorbeeld van hoe je de oefeningen en tests 
optimaal kunt uitvoeren.

Zelfstandig oefenen 

STAP 5 - PUTTEN - OEFENING 3 & 4

ROUTINES

Routine verbeteren

20 MIN.  |   

STAP 5 - PUTTEN - OEFENING 5

TUSSEN 2 STOKKEN

Techniek

15 MIN.  |   

STAP 5 - PUTTEN TEST

18-HOLES PUTT TEST

Scorend vermogen

30 MIN.

Een beschrijving van de test staat in het spelersboekje van Stap 5.

https://www.youtube.com/watch?v=kUyYNdLKtXc&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=87BK-83U8_Q&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=68
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LES 3 - PUTTEN 

TECHNIEK

 Putten

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Video-analyse

FYSIEK

 Warming-up

Intake
Controleer samen in het Spelersboekje of het uitvoeren van de oefeningen en tests duidelijk is 
voor de speler. 

Fysieke voorbereiding
De aangeleerde fysieke voorbereiding uit les 2 zal wederom samen worden uitgevoerd aan het 
begin van de les.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 1 
gemaakt is op het gebied van swing. Dit onderdeel wordt op video vergeleken met de beelden 
die zijn opgenomen tijdens de baanles. Zo kan de professional duidelijk zien of er verschillen 
zijn in de baan of op de putting green. Bij het verbeteren van de techniek kan de speler gebruik-
maken van de sweetspot-oefening. Werk naast de techniek ook aan de routine van de speler.

Zelfstandig oefenen 

STAP 5 - CHIPPEN OEFENING 1

OVERGANGSCHIP

Afstandscontrole

20 MIN.  |   

STAP 5 - CHIPPEN OEFENING 2

KLIM DE LADDER

Landingspunt

20 MIN.  |   

STAP 5 - PITCHEN OEFENING 1

CONNECTIE 
PITCHSLAG

Techniek

20 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=e9FTdzGyYAU&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=MQ3BKIScx_w&index=70&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=orcAcFjVcRY&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=71
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LES 4 -  DE VERSCHILLENDE ZWAAILENGTES BIJ CHIPPEN EN PITCHEN

TECHNIEK

 Chippen

 Pitchen

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Video-analyse

Intake
Controleer samen of het uitvoeren van de oefeningen en tests duidelijk is voor de speler. 

(Fysieke) voorbereiding voor de les
Dit zal de eerste les zijn waar de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan heeft. 
Informeer de speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te 
doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 1 
gemaakt is op het gebied van chippen en pitchen. Beide onderdelen worden op video vergele-
ken met de beelden die zijn opgenomen tijdens de baanles. Zo kan de professional duidelijk 
zien of er verschillen zijn in de baan of op de driving range. Let op bij het aanleren van de 
techniek of de speler de zwaailengtes van chippen en pitchen kan toepassen. Werk naast de 
techniek ook aan de routine van de speler.

Zelfstandig oefenen 

STAP 5 - ROND DE GREEN OEF. 1

CHIPPEN IN EEN VAK MET 3 
CLUBS

Vlucht-rolverhouding

15 MIN.  |   

STAP 5 - ROND DE GREEN OEF. 2

SCOREN IN EEN VAK

Landingspunt

15 MIN.  |   

STAP 5 - ROND DE GREEN OEF. 4

SCARY PITCH

Lastige ligging

20 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=m3-CnYF3Avc&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=wY7dXKfbUMg&index=73&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=PGjEpin1h4o&index=74&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 5 - PAR 3-TEST EN BUNKER

TECHNIEK

 Bunker

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

 Video-analyse

TEST

 Par-3 testen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan dat de speler gaat leren om zelfstandig een Par-3 test 
uit te zetten en uit te voeren. Leg de nadruk op putten, chippen en bunker. De professional zal 
aanwijzingen geven op basis van de uitvoering. De speler vult zelf zijn score in het Spelersboek-
je in. Na de test zullen ze samen het resultaat evalueren. De professional geeft ook aandachts-
punten mee als de speler de volgende keer zelfstandig een test gaat doen.

Zelfstandig oefenen 

STAP 5 - COURSE MANAGEMENT 
OEFENING 1

SPEELPLAN MAKEN
Inzicht in je eigen spel

180 MIN.  |   

STAP 5 - COURSE MANAGEMENT 
OEFENING 2

FAVORIETE STOKKEN
Inzicht in je eigen spel

180 MIN.  |   

STAP 5 - COURSE MANAGEMENT 
OEFENING 3

PLATTEGROND INKLEUREN
Inzicht in de baan

180 MIN.  |   

STAP 5 - TEST

PAR-3 TEST

Scorend vermogen

45 MIN.

• Let op: de 3 course management oefeningen worden weergegeven in 1 filmpje.
• Een beschrijving van de Par-3 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

https://www.youtube.com/watch?v=kb-LRxb0IYY&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=kb-LRxb0IYY&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=kb-LRxb0IYY&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=81
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LES 6 - COURSE MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK
Tijdsduur 3 uur

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

COURSE MANAGEMENT

 Kennis van de baan

 • Kennis van je spel

 • Tactiek

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Intake
De professional zal bij aanvang van de les samen met de speler de opdracht evalueren. Let erop 
dat je goed vraagt of de speler zich aan de aandachtspunten kon houden die jullie aan het einde 
van de vorige les hebben besproken.

Kern
De inhoud van de tweede baanles zal grotendeels bestaan uit dezelfde inhoud van les 1. Extra 
worden de punten behandeld die in de eerste vijf lessen ter sprake zijn gekomen. Ook zal de 
professional extra gaan letten op hoe de speler omgaat met course management. Breng de 
speler ook op de hoogte waar hij op dat gebied aan kan gaan werken. De speler zal samen met 
de professional de baan spelen en samen de ronde-analysekaart invullen.

Evaluatie
Na het spelen wordt een evaluatie gemaakt van deze les. Aan de hand daarvan maakt de profes-
sional een prioriteitenlijst per techniek. Een voorbeeld van de prioriteitenlijst staat beschreven 
in les 1.

Zelfstandig oefenen 

• De opdracht voor de speler tot de volgende les is het spelen van 9 of 18 holes met de spel-
vorm Stableford en het invullen van een ronde-analysekaart. 
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STAP 5 - MOEILIJKE LIGGING OEF. 2

FAIRWAY, ROUGH EN KALE 
LIGGING

Inzicht krijgen

20 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=kb-LRxb0IYY&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=81
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LES 7 - CHIPPEN EN PITCHEN, HET CONTROLEREN VAN AFSTAND EN HOOGTE 
VAN DE BALVLUCHT

TECHNIEK

 Chippen

 Pitchen

Intake
De professional bespreekt samen de ronde-analysekaart die als opdracht gemaakt is. 

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit het aanleren van een wedge-systeem. Aan het einde 
van de stap zal de speler twee zwaailengtes kunnen beheersen en de juiste clubkeuzes kunnen 
maken. Als oefeningen tijdens de les zullen de pitchslagen van verschillende afstanden worden 
gebruikt.

Zelfstandig oefenen 

• Maak een afstandstabel voor de wedges.

STAP 5 - BUNKER OEFENING 3

ZWAAIRICHTING

Techniek

15 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=3tMpgzU6m5w&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=76
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 LES 8 - BUNKER EN PUTTEN

TECHNIEK

 Moeilijke liggingen in een bunker

 Putten

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 6 
gemaakt is op het gebied van bunker en putten. Beide onderdelen worden op video vergeleken 
met de beelden die zijn opgenomen tijdens de baanles. Zo kan de professional duidelijk zien of 
er verschillen zijn in de baan of op de driving range. Werk naast de techniek ook aan de routine 
van de speler. Geef de speler aan het einde van de les ook een voorbeeld van hoe je de oefenin-
gen en tests optimaal kunt uitvoeren.

Zelfstandig oefenen 

STAP 5 - PUTTEN OEFENING 1

LANGE PUTTS

Afstandscontrole

15 MIN.  |   

STAP 5 - PUTTEN OEFENING 2

LIJN LEZEN

Richting

15 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=Pn2FB-fro6w&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=zkEOAouuG3I&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=66
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LES 9 - SWING MET DE DRIVER, VAN TEE NAAR FAIRWAY

TECHNIEK

 Swing

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 1 
gemaakt is op het gebied van swing. Daarnaast zal er een fairway worden uitgezet op de driving 
range van 30 meter breed. Hiervoor wordt de driver gebruikt om de bal op de fairway te slaan. 
Let hierbij op of de routine van de speler hetzelfde is als in de baan.

Zelfstandig oefenen 

Let op: oefening 2 en 3 van de routines worden weergegeven in 1 filmpje.

STAP 5 - ROUTINES OEFENING 1

ROUTINE VASTLEGGEN

Inzicht in je eigen route

60 MIN.-49  |  

STAP 5 - ROUTINES OEFENING 2

DE BAAN SPELEN OP 
DE DRIVING RANGE

Baanroutine

30 MIN.  |   

STAP 5 - TEST

PAR-3 TEST

Scorend vermogen

45 MIN.

Een beschrijving van de Par-3 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

https://www.youtube.com/watch?v=2JrFkZGuvIA&index=82&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=Kp46wDVFsIM&index=83&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 10 - PAR-3 TEST

MENTAAL

 Inspeelroutines

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

TEST

 Par-3 testen

1
2
3
4  Ronde-analyse (techniek)

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding en zijn eigen inspeelroutine. Informeer de 
speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan dat de speler gaat leren om zelfstandig een Par-3 test 
uit te zetten en uit te voeren. Leg de nadruk op pitchen en bunker. De professional zal aanwij-
zingen geven op basis van de uitvoering.
De speler vult zelf zijn score in het Spelersboekje in of op de website van De Golf Academie. 
Na de test zullen ze samen het resultaat evalueren. De professional geeft ook aandachtspunten 
mee als de speler de volgende keer zelfstandig een test gaat doen.

Zelfstandig oefenen 

STAP 5 - PUTTEN OEFENING 4

INSPEELROUTINE

Routine verbeteren

15 MIN.  |   

STAP 5 - BUNKER OEFENING 2

LIGGING

Verschillende liggingen

20 MIN.  |   

Let op: oefening 3 en 4 van het putten worden weergegeven in 1 filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=kUyYNdLKtXc&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=kUyYNdLKtXc&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=67
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LES 11 - SCOREN RONDOM DE GREEN

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

TEST

 Par-3 testen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Naar aanleiding van de Par-3 testen zal deze les gebruikt worden voor het verfijnen van het 
korte spel. De professional geeft aan welke onderdelen er in deze les behandeld worden. Ook 
zal er aandacht worden besteed aan course management op en rond de green.

Zelfstandig oefenen 

STAP 5 - MOEILIJKE LIGGING OEF. 1

LIGGING

Lastige ligging

15 MIN.  |   

STAP 5 - SWING OEFENING 1

ZONESPEL 
IN DE BAAN

Foutmarges bepalen

30 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=K5f7RrGISXI&index=79&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=8v1pxlTnogE&index=77&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 12 - LANG SPEL

TECHNIEK

 Swing

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig is om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Naar aanleiding van de eerder gegeven lessen zal deze les gebruikt worden voor het verfijnen 
van het lange spel. De professional geeft aan welke onderdelen er in deze les behandeld wor-
den. Ook zal er aandacht worden besteed aan course management vanaf de tee.

Evaluatie
Aan het einde van deze les wordt Stap 5 samen met de speler geëvalueerd. Hierbij wordt de 
voortgang beschreven en Stap 6 aan de speler uitgelegd.
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STAP 6 - NAAR HANDICAP 15

Instroomeis
De instroomeis voor Stap 6 is een speler met handicap 20.

Uitstroomeis
De uitstroomeis voor Stap 6 is handicap 15 en dat de speler tussen de handicap 17 en 13 kan 
spelen. 

Doelstelling
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde van 4 Parren per ronde. De 
speler weet aan het einde van de 12 lessen wat een goede basis (GAS) is voor de onderdelen 
putten, chippen, pitchen, bunker en swing. De speler zal meer testen gaan uitvoeren in deze 
stap. De speler deel laten nemen aan competitie en clubwedstrijden. Strategie op dubbel bogey 
vrije ronde. Het spelen binnen 100 meter van de green wordt belangrijker. 

Wat gaan we deze stap leren

• 0ptimaliseren van een goede fysieke voorbereiding

• gebruikmaken van De Golf Academie

• behouden en optimaliseren van een trainingsroutine

• gebruik van vaste routine 

• course management

• ronde-analyse

• afstandstabel voor de wedges

• meerdere testen uitvoeren

• totaal testen putten, chippen, bunker, lob en pitchen

• balvluchten beheersen

• moeilijke liggingen rond de green

• verschillende liggingen in de bunker

• clubkeuze en zwaailengte kort spel

• clubkeuze vanaf de tee

• video-opname analyseren 
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 Privéles 

Aantal lessen 12 lessen 

Aantal lesuren 14 uur 

Totaal trainingsuren leerling  300 tot 400 uur (8 uur per week inclusief 9 holes spelen)

Uren per week 5 uur 

Duur 1 tot 1,5 jaar 

Advies lesintensiteit 1 x per 3 weken 
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STAP 6 - BASIS LESSENSCHEMA

LES 1 - BAANLES 0-METING 

ALGEMEEN

3  Wat ga je leren in Stap 6

3  Lessenschema

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

 Afstandstabel

 Video-analyse

Intake
Zorg dat de speler al een voorbereiding heeft gedaan, zodat jullie meteen de baan in kunnen.

Kern
Deze les zal een 0-meting zijn, waarbij voor alle onderdelen een prioriteitenlijst wordt gemaakt. 
De kracht van de professional is dit zo goed mogelijk te doen en duidelijk inzicht in het spel 
van de speler te krijgen. Hier kan de professional ook zien of de genoemde trainingsuren in het 
intakeformulier op de juiste manier worden ingevuld. In de baan kan de professional verschil-
lende video-opnames maken, waarbij ook de gehele routine van de speler te zien is.

Voorbereiding
Zorg dat de speler alle benodigde materialen bij zich heeft als hij de baan gaat spelen. Denk 
hierbij aan pitchfork, potloodje, marker en scorekaart. De speler zal samen met de professional 
de baan spelen en de ronde-analysekaart invullen.

Evaluatie
Na het spelen wordt samen een evaluatie gemaakt van deze les. De video-opnames kunnen 
worden besproken als daar tijd voor is, anders zullen ze in ieder geval besproken worden tij-
dens de lessen waar de techniek behandeld wordt. Aan de hand daarvan maakt de professional 
een prioriteitenlijst per techniek. Een voorbeeld van de prioriteitenlijst is te vinden in Stap 5 les 
1 op pagina 74. Geef de speler aanwijzingen voor als hij de volgende keer de baan ingaat en leg 
in de evaluatie ook het belang van een fysieke voorbereiding uit.
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Zelfstandig oefenen

STAP 6 - PITCHEN - OEFENING 1

ZONE AANVALLEN

Scorend vermogen

30 MIN.  |   

STAP 6 - PITCHEN - OEFENING 2

HOOGTEVERSCHILLEN

Routine verbeteren

20 MIN.  |   

• 9 of 18 holes strokeplay met persoonlijke analysekaart. Hieronder een voorbeeld-analyse-
kaart. Een printbare kaart kan worden gedownload via www.degolfacademie.nl.

https://www.youtube.com/watch?v=DhPM8Clqx1M&index=89&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=DhPM8Clqx1M&index=89&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 2 - PITCHEN

TECHNIEK

 Pitchen

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

FYSIEK

 Warming-up

Fysieke voorbereiding 
In deze les wordt de fysieke voorbereiding (nogmaals) uitgelegd. Door de professional zal een 
aantal oefeningen aan de speler gegeven worden die hij gaat doen voor het oefenen of spelen. 
Dit zal tijdens de eerste lessen gezamenlijk plaatsvinden en later individueel.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit het aanleren van een wedge-systeem. Aan het einde 
van de stap zal de speler twee zwaailengtes kunnen beheersen en de juiste clubkeuzes kunnen 
maken. Als oefeningen tijdens de les zullen de pitchslagen van verschillende afstanden worden 
gebruikt.

Zelfstandig oefenen 

• Maak een afstandstabel voor de wedges

• Uitvoeren onderdeel chippen van de shortgame-test (zie De Golf Academie)

STAP 6 - PUTTEN TEST

18-HOLES PUTT TEST

Scorend vermogen

30 MIN.

Een beschrijving van de test staat in het spelersboekje van Stap 6.
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LES 3 - PUTTEN EN CHIPPEN

TECHNIEK

 Putten

 Chippen

FYSIEK

 Warming-up

Fysieke voorbereiding 
De aangeleerde fysieke voorbereiding uit les 2 zal wederom samen worden uitgevoerd aan het 
begin van de les.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 1 
gemaakt is op het gebied van putten en chippen. Werk naast de techniek ook aan de routine van 
de speler. Extra aandacht bij het putten voor balpositie en ogen boven de bal. Bij chippen ligt de 
extra aandacht bij clubkeuze en landingspunt.

Zelfstandig oefenen 

STAP 6 - PUTTEN OEFENING 1

LANGE PUTTS

Afstand

20 MIN.  |   

STAP 6 - CHIPPEN OEFENING 1

HEADCOVER DRILL

Techniek

15 MIN.  |   

STAP 6 - CHIPPEN OEFENING 2

RECHTERVOET 
OP DE PUNT

Techniek

20 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=KiugJJ8tYMM&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=5pSnD3sBkC4&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=k8d5tkJIERY&index=88&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 4 - IJZERSLAGEN

TECHNIEK

 Moeilijke liggingen

 Swing

Fysieke voorbereiding 
Dit zal de eerste les zijn waarbij de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan heeft. 
Informeer de speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te 
doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 1 
gemaakt is op het gebied van swing. De swing van de baanles wordt op video vergeleken met 
de swing die in deze les is opgenomen. Zo kan de professional duidelijk zien of er verschillen 
zijn in de baan of op de driving range. Werk naast de techniek ook aan het spelen uit moeilijke 
liggingen met ijzers, zoals uphill, downhill, sidehill, rough en fairway-bunker. 

Geef de speler aan het einde van de les ook een voorbeeld van hoe je de oefeningen en tests 
optimaal kunt uitvoeren.

Zelfstandig oefenen 

STAP 6 - PITCHEN OEFENING 1

FAIRWAY-BUNKER

Controle

20 MIN.  |   

STAP 6 - PITCHEN OEFENING 2

TEE TACTIEK

Course management

120 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=9LX5XId9yjc&index=94&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=GmSKF27t504&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=97
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LES 5 - FAIRWAY-WOODS EN DRIVER

TECHNIEK

 Swing

 Video-analyse

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

Fysieke voorbereiding 
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 1 
gemaakt is op het gebied van swing met een driver. De swing van de baanles wordt op video 
vergeleken met de swing die in deze les is opgenomen. Werk naast de techniek ook aan het 
spelen met fairway-woods vanuit verschillende liggingen. Pas de liggingen aan op het niveau 
van de speler. 

Zelfstandig oefenen 

• Afstandstabel hybrides, fairway woods en driver opnieuw invullen.

STAP 6 - MOEILIJKE LIGGINGEN 
RONDOM DE GREEN OEFENING 1

PAR-3 TEST
Liggingen

60 MIN.  |   

STAP 6 - TEST

PAR-3 TEST

Scorend vermogen

45 MIN.

Een beschrijving van de Par-3 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

https://www.youtube.com/watch?v=zkB2Kwf1Ybg&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=91
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LES 6 - PAR-3 TEST

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

TEST

 Par-3 testen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan dat de speler gaat leren om zelfstandig een Par-3 test 
uit te zetten en uit te voeren. De professional zal aanwijzingen geven op basis van de uitvoe-
ring. De speler vult zelf zijn score in het Spelersboekje in of op een scorekaart. Deze is uit te 
printen van De Golf Academie. Na de test zullen ze samen het resultaat evalueren. De profes-
sional geeft ook aandachtspunten mee als de speler de volgende keer zelfstandig een test gaat 
doen.

Zelfstandig oefenen 

STAP 6 - PUTTEN OEFENING 3

PUTTEN MET BREAK

Lijn lezen

20 MIN.  |   

STAP 6 - PUTTEN OEFENING 4

INSPEELROUTINE

Snelheid

20 MIN.  |   

STAP 6 - CHIPPEN OEFENING 1

HEADCOVER DRILL

Techniek

15 MIN.  |   

STAP 6 - CHIPPEN OEFENING 2

RECHTERVOET 
OP DE PUNT

Techniek

20 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=PIpRYb1lp4Q&index=85&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=BkLNg9wcLVE&index=86&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=5pSnD3sBkC4&index=87&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=k8d5tkJIERY&index=88&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 7 - PUTTEN EN CHIPPEN

TECHNIEK

 Putten

 Chippen

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

Intake
Bespreek de Par-3 test. Les opbouwen vanuit het resultaat van deze Par-3 test. Inzicht in eigen 
sterkte en zwakte.

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de analyse die in les 3 
gemaakt is op het gebied van putten en chippen. Verder zal er aandacht worden besteed aan 
lijnen lezen bij putten en vlucht-rolverhouding bij chippen.

Zelfstandig oefenen

• Let op: oefening 3 en 4 worden weergegeven in 1 filmpje.

STAP 6 - COURSE MANAGEMENT 
OEFENING 1

COURSE MANAGEMENT 
VANAF DE TEE

Inzicht vanaf afslagplaats

120 MIN.  |   

STAP 6 - COURSE MANAGEMENT 

OEFENING 2

TACTIEK
Bewustwording

120 MIN.  |  

STAP 6 - COURSE MANAGEMENT 

OEFENING 3

ROUTINE
Bewustwording

120 MIN.  |  

STAP 6 - COURSE MANAGEMENT 
OEFENING 4

STARTEN 
EN AFSLUITEN

Routine

120-140 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=I7k0G2v8T5U&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=GmSKF27t504&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=ffPD27bwtjw&index=98&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=ffPD27bwtjw&index=98&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 8 - ROUTINES

MENTAAL

 Kennis van de baan

 Routines

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit het verbeteren van de routines van swing, chippen, put-
ten, kennis van de baan en het maken van een keuze.

Zelfstandig oefenen 

• Uitwerken routines en noteer ze in www.degolfacademie.nl.

STAP 6 - BUNKER OEFENING 1

AFSTANDSCONTROLE

Inzicht in je eigen spel

20 MIN.  |   

STAP 6 - BUNKER OEFENING 2

FAIRWAY-BUNKER

Ligging en routines

30 MIN.  |   

STAP 6 - PITCHEN OEFENING 1

ZONE AANVALLEN

Scorend vermogen

30 MIN.  |   

STAP 6 - PITCHEN OEFENING 2

HOOGTEVERSCHILLEN

Routine verbeteren

20 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=3B3_e71Od7o&index=95&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=9LX5XId9yjc&index=94&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=DhPM8Clqx1M&index=89&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=L_IgHHztsik&index=90&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 9 - PITCHEN EN BUNKERS

TECHNIEK

 Pitchen

 Bunker

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit de verbeterpunten op basis van de laatste analyse op het 
gebied van pitchen en bunker. Besteed extra aandacht aan het wedge-systeem.

Zelfstandig oefenen 

• Let op: oefening 3 en 4 worden weergegeven in 1 filmpje.

STAP 6 - COURSE MANAGEMENT 
OEFENING 1

COURSE MANAGEMENT 
VANAF DE TEE

Inzicht vanaf afslagplaats

120 MIN.  |   

STAP 6 - COURSE MANAGEMENT 

OEFENING 2

TACTIEK
Bewustwording

120 MIN.  |  

STAP 6 - COURSE MANAGEMENT 

OEFENING 3

ROUTINE
Bewustwording

120 MIN.  |  

STAP 6 - COURSE MANAGEMENT 
OEFENING 4

STARTEN 
EN AFSLUITEN

Routine

120-140 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=I7k0G2v8T5U&index=96&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=GmSKF27t504&index=97&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=ffPD27bwtjw&index=98&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 10 - BAANLES

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Intake
De professional zal bij aanvang van de les samen met de speler de opdracht evalueren. Let erop 
dat je goed vraagt of de speler zich aan de aandachtspunten kon houden die jullie aan het einde 
van de vorige les hebben besproken.

Kern
De inhoud van de tweede baanles zal grotendeels bestaan uit dezelfde inhoud als van les 1. Ex-
tra worden de punten behandeld die in de eerste vijf lessen ter sprake zijn gekomen. Ook zal de 
professional extra gaan letten op hoe de speler omgaat met het maken van een score en course 
management. Breng de speler op de hoogte waar hij op dat gebied aan kan gaan werken.

Voorbereiding
Zorg dat de speler alle benodigde materialen bij zich heeft als hij de baan gaat spelen. Denk 
hierbij aan pitchfork, potloodje, marker en scorekaart. De speler zal samen met de professional 
de baan spelen en samen de ronde-analysekaart invullen.

Evaluatie
Na het spelen wordt samen een evaluatie gemaakt van deze les. Aan de hand daarvan maakt de 
professional een prioriteitenlijst per techniek. Een voorbeeld van de prioriteitenlijst is te vinden 
op pagina 10 van het Spelersboekje.

Zelfstandig oefenen 

STAP 6 - BUNKER OEFENING 2

AFSTANDSCONTROLE

Afstand

20 MIN.  |   

STAP 6 - TEST

PAR-3 TEST

Scorend vermogen

45 MIN.

Een beschrijving van de Par-3 test staat in het hoofdstuk Testen achterin dit boek.

https://www.youtube.com/watch?v=3B3_e71Od7o&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=95
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LES 11 - KORT SPEL

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

TEST

 Par-3 testen

TECHNIEK

 Op en rond de green

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Naar aanleiding van de Par-3 testen zal deze les gebruikt worden voor het verfijnen van het 
korte spel. De professional geeft aan welke onderdelen er in deze les behandeld worden. Ook 
zal er aandacht worden besteed aan het course management op en rond de green.

Zelfstandig oefenen 

• Afstandstabel ijzers opnieuw invullen.
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LES 12 - LANG SPEL

TECHNIEK

 Balvluchten

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Naar aanleiding van de eerder gegeven lessen zal deze les gebruikt worden voor het verfijnen 
van het lange spel. De professional zal ook de balvluchten met de speler bespreken en behan-
delen.

Evaluatie
Aan het einde van deze les wordt Stap 6 samen met de speler geëvalueerd. Hierbij wordt de 
voortgang beschreven en Stap 7 aan de speler uitgelegd.
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STAP 7 - NAAR HANDICAP 9.9

Instroomeis
De instroomeis voor Stap 7 is een speler met handicap 15.

Uitstroomeis
De uitstroomeis voor Stap 7 is handicap 9,9 en dat de speler tussen de handicap 12 en 8 kan 
spelen. 

Doelstelling
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde van 8 Parren per ronde. De 
speler weet aan het einde van de 12 lessen wat een goede basis (GAS) is voor de onderdelen 
putten, chippen, pitchen, bunker en swing. De speler zal meer testen gaan uitvoeren in deze 
stap. De speler deel laten nemen aan competitie, club- en nationale wedstrijden. Het spelen op 
en rond de green binnen 50 meter wordt belangrijker. Ook de clubkeuze en balvlucht gaan een 
grotere rol spelen, om zo de foutmarge te verkleinen.

Wat gaan we deze stap behandelen

• video- en baananalyse

• maken van prioriteitenlijst

• testen

• uitvoeren van een structureel plan

• aanreiken van een periodiseringsplan

• maken van leerdoelen

• speelplan maken

• afstandstabel

• nieuw intakeformulier invullen

• sterke en zwakke onderdelen

• aanleren van een nieuwe trainingsroutine

• wedge-systeem

• fysiek

 Privéles

Aantal lessen 15 lessen

Aantal lesuren 22 uur

Totaal trainingsuren leerling  300 tot 400 uur (8 uur per week inclusief 9 holes spelen)

Uren per week 8 uur

Duur 1 tot 1,5 jaar

Advies lesintensiteit 1 x per 3 weken
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STAP 7 - FASERING

FASE 1 is de periode waarin je de tijd neemt om zorgvuldig de status van de techniek, course 
management en fysieke conditie te bepalen. Duidelijkheid in de stand van zaken is erg belang-
rijk.

FASE 2 is een periode van 6 maanden, waarin je de verbeterpunten gaat aanpakken die uit de 
eerste fase naar voren zijn gekomen. Echte verbeteringen doorvoeren zal tijd nodig hebben. 
Zeker als het gaat om het automatiseren van nieuwe handelingen.

FASE 3 is belangrijk. Hierin ga je samen met de speler wederom testen en evalueren. Het is van 
groot belang om te weten of de trainingen en verbeteringen effectief zijn geweest. Het bepalen 
van de nieuwe status geeft inzicht in het bepalen van het vervolg van het traject.

FASE 4 zal weer circa 6 maanden in beslag nemen. Deze tijd is net als in fase 2 nodig om verbe-
teringen door te voeren en de uitvoering te automatiseren.

FASE 5 zal de fase zijn waarin je samen met de speler kritisch kijkt naar de vorderingen die je 
gemaakt hebt; is de gestelde doelstelling bereikt en zijn er nog punten van aandacht die belang-
rijk zijn voor het vervolg van jouw golfcarrière.
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STAP 7 - BASIS LESSENSCHEMA

STAP 7 - FASE 1: STATUS BEPALEN

LES 1 - BAANLES EN 0-METING

ALGEMEEN

3  Wat ga je leren in Stap 7

3  Lessenschema

FYSIEK

 Golf en fysiek

 Losmaken van het lichaam

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

 Video-analyse

 De Golf Academie

(Fysieke) voorbereiding voor de les
Als de speler nog niet gewend is aan een fysieke voorbereiding, dan wordt deze de speler in les 
2 aangeleerd.

Kern
Een 0-meting van alle technische onderdelen. Na de intake zal de speler bij alle slagen gefilmd 
worden. Voor de speler worden leerdoelen gemaakt en deze worden ingevuld in de onderstaan-
de prioriteitenlijst. 

Prioriteit Techniek Aandachtspunten  Gerealiseerd?

1.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

2.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee
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  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

3.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

4.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

5.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

6.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

Zelfstandig oefenen

• Maak samen met de speler een plan voor de komende lessen aan de hand van de prioritei-
tenlijst. 

• Geef de speler voldoende houvast en oefeningen hoe de prioriteiten gerealiseerd kunnen 
worden.
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STAP 7 - FASE 2: VERBETERPUNTEN DOORVOEREN

LES 2 - PRIORITEITENLES

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

TECHNIEK

 Oefeningen technische vaardigheden

(Fysieke) voorbereiding voor de les
In deze les wordt de fysieke voorbereiding uitgelegd. Zie pagina 189-192. Door de professional 
zal een aantal oefeningen aan de speler gegeven worden die hij gaat doen voor het oefenen of 
spelen. Dit zal tijdens de eerste lessen gezamenlijk plaatsvinden en later individueel.

Kern
De prioriteitenlijst die in les 1 is gemaakt, wordt nu uitgevoerd. Aan de hand van deze prio-
riteitenlijst zal de professional de inhoud van les 2 t/m 6 invullen. De inhoud zal bestaan uit 
het aanpakken van de leerdoelen en het eventueel aanvullen met een thema. Voorbeelden van 
thema’s kunnen zijn:

• creativiteit

• gevoel

• routines van alle technieken

• lijnen lezen bij putten en 360-gradenbenadering

• lob shot

• balvluchten slaan met metal woods

• balvluchten met ijzers

• afstandscontrole

• liggingen bij alle technieken

• afstandstabel

• trainingsschema

• wedstrijdschema
Tevens zal de professional samen met de speler een oefenschema samenstellen.
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Zelfstandig oefenen

• De coach werkt een oefenschema uit voor de speler.

• Voer een shortgame test uit (zie Spelersboekje pagina 130-131 of op de website van De Golf 
Academie). De formulieren kunnen worden gedownload van www.degolfacademie.nl. Er zijn 
ook boekjes met 12 testen verkrijgbaar via www.golfboeken.nl.
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LES 3 - PRIORITEITENLES

TECHNIEK

 Oefeningen technische vaardigheden

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De aangeleerde fysieke voorbereiding uit les 2 zal wederom samen worden uitgevoerd aan het 
begin van de les.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit het verbeteren van de punten op basis van de prioritei-
tenlijst.

Zelfstandig oefenen

• De speler maakt een speelplan voor een 18-holes wedstrijd en 18 holes spelen.

• De statistieken invoeren in De Golf Academie.
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LES 4 - PRIORITEITENLES

TECHNIEK

 Oefeningen technische vaardigheden

(Fysieke) voorbereiding voor de les
Dit zal de eerste les zijn waarbij de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan heeft. 
Informeer de speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te 
doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit het verbeteren van de punten op basis van de prioritei-
tenlijst.

Zelfstandig oefenen

• Oefenopdrachten uitvoeren van de prioriteitenles(sen).

• 9 of 18 holes spelen en slag-voor-slagstatistieken invoeren in De Golf Academie.
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LES 5 

TECHNIEK

 Wedge-systeem

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit het aanleren van een wedge-systeem. Aan het einde 
van de stap zal de speler kennis hebben van alle zwaailengtes en de juiste clubkeuzes kunnen 
maken. Als oefeningen tijdens de les zullen de pitchslagen van verschillende afstanden worden 
gebruikt.

Zelfstandig oefenen

• Oefenopdrachten uitvoeren van de prioriteitenles(sen)

STAP 7 - WEDGE SYSTEEM 

OEFENING 1

AFSTANDSTABEL 
 WEDGES

60 MIN.  |   

STAP 7 - WEDGE SYSTEEM 

OEFENING 2

LIGINGEN PITCH/
FINESSE SWING

60 MIN. |  

STAP 7 - WEDGE SYSTEEM 

OEFENING 3

WISSELOEFENING 
FINESSE

60 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=DJcl23UMwrc&index=103&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=tfTUZ8fiP6k&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=x7a-oZICZvU&index=101&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
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LES 6 - PRIORITEITENLES

TECHNIEK

 Oefeningen technische vaardigheden

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit het verbeteren van de punten op basis van de prioritei-
tenlijst.

Zelfstandig oefenen

• Oefenopdrachten uitvoeren van de prioriteitenles(sen)

• 9 of 18 holes spelen en slag-voor-slagstatistieken invoeren in De Golf Academie.
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STAP 7 - FASE 3: TESTEN EN TUSSENEVALUATIE

LES 7

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een uur voor 
de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Deze les is een tussentijdse evaluatie ter controle van het realiseren van de aandachtspunten 
uit de prioriteitenlijst. Dit zal na de les besproken worden.

Zelfstandig oefenen

• De professional zal een nieuwe prioriteitenlijst opstellen, zowel van techniek als tactiek.

• Indien nodig zal het jaarprogramma aangepast worden.

Tactische prioriteitenlijst

1.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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LES 8 - PAR-2 TEST

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

TEST

 Par-2 testen

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan dat de speler gaat leren om zelfstandig een Par-2 test 
uit te zetten en uit te voeren. De professional zal aanwijzingen geven op basis van de uitvoe-
ring. De speler vult zelf zijn score in het Spelersboekje in. Na de test zullen ze samen het resul-
taat evalueren. De professional geeft ook aandachtspunten mee als de speler de volgende keer 
zelfstandig een test gaat doen.

Zelfstandig oefenen 

• Uitvoeren van de Par2-test en invullen in De Golf Academie. 

STAP 7 - FINESSE SWING 

OEFENING 1

CALL IT 
FINESSE

60 MIN.  |   

STAP 7 - FINESSE SWING 

OEFENING 2

PAR-2 
FINESSE

60 MIN.  |   

https://www.youtube.com/watch?v=4HZ2Mjfca08&index=99&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR
https://www.youtube.com/watch?v=epG37w0ogeM&list=PLhH2LRuhuKCqteFYRipmtnayqIcW9XSXR&index=100
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STAP 7 - FASE 4: VERBETERPUNTEN DOORVOEREN

LES 9 T/M 13 - PRIORITEITENLESSEN

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

TECHNIEK

 Oefeningen technische vaardigheden

Fysieke voorbereiding 
Voor deze lessen heeft de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan. Informeer de 
speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De prioriteitenlijst die in les 7 is gemaakt, wordt nu uitgevoerd.

• les 9: prioriteit 1 en 2

• les 10: prioriteit 3 en 4

• les 11: prioriteit 5 en 6

• les 12: prioriteit 1 en 2

• les 13: prioriteit 3, 4, 5 en 6

Zelfstandig oefenen

• De coach geeft de speler voldoende houvast om de oefeningen zelfstandig te kunnen uitvoe-
ren.

• Speelplan maken voor een 9 en 18 holes ronde

• Uitvoeren van de Par2-test en invullen in De Golf Academie.

• 9 of 18 holes spelen en slag-voor-slagstatistieken invoeren in De Golf Academie.
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STAP 7 - FASE 5: EVALUEREN EN AFSLUITING

LES 14 - BAANLES

SPELEN

 Spelen met golfprofessional

COURSE MANAGEMENT

 Speelplan maken

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een uur voor 
de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van de les zal bestaan uit het spelen van 9 holes. De speler levert voordat hij gaat 
spelen zijn speelplan in. De speler zal deze les een strokeplayscore maken. 

Afsluiting

• 9 of 18 holes spelen en slag-voor-slag statistieken invoeren in De Golf Academie.

• Uitvoeren van de Par2-test en invullen in De Golf Academie.
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LES 15 - AFSLUITING

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

1
2
3
4  Prioriteitenlijst

(Fysieke) voorbereiding voor de les
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een uur voor 
de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
In deze les zullen de laatste punten behandeld worden die in de baanles opgemerkt zijn. Ook 
zullen in deze les de leerdoelen worden afgevinkt en daarna zullen de resterende aandachtspun-
ten besproken worden.

Evaluatie/afsluiting
Aan het einde van de les zal Stap 7 geëvalueerd worden. Samen met de speler wordt een ver-
volgplan gemaakt.

EXTRA OEFENINGEN EN TESTS

Voor extra oefeningen en tests verwijzen we graag naar www.degolfacademie.nl. 

Bij OEFENEN staan meer dan 100 oefeningen en tests die geschikt zijn voor Stap 7, 8 en 9. 

Omdat we bij deze stappen in de eindfase komen van de ontwikkeling van de golfers hebben 
we de oefeningen gebundeld. Zo kun je zelf kiezen welke oefeningen en tests het beste bij de 
spelers passen en voldoende variatie bieden.
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STAP 7 - GOLF EN FYSIEK

Golf is een sport waarbij je probeert lange en harde slagen af te wisselen met fijne en delicate 
wedge-slagen, chips en putts. Daarnaast ben je voor een ronde van 18 holes ruim 4 uur actief, 
waarbij weersomstandigheden een enorme invloed op de fysieke gesteldheid kunnen hebben. 
Zowel lage als hoge temperaturen kunnen een flinke aanslag plegen op de conditie en daarmee 
samenhangend het vermogen om een volledige 18-holesronde gefocust en geconcentreerd te 
zijn. Ook het zorgvuldig bijhouden van de energiereserves is van groot belang om de concen-
tratie goed vast te kunnen houden. Voldoende eten en drinken op de juiste momenten mag niet 
vergeten worden. 
Een golfer op topniveau heeft dus een zeer goede conditie nodig om de concentratie zo goed 
mogelijk vast te kunnen houden. Daarnaast is er veel kracht voor het ontwikkelen van snelheid 
en controle over de swing noodzakelijk. Net als kracht en uithoudingsvermogen is flexibiliteit 
erg belangrijk. Om lange rechte drives te slaan, moet het lichaam kunnen draaien en lenig zijn. 
Veel gewrichten zullen gebruikt worden tijdens de swing. Deze dienen flexibel en belastbaar te 
zijn. Voor de jeugdige golfers komt daar het ontwikkelen en uitbreiden van motorische vaardig-
heden bij. 
Als golfprofessional kun je niet verwachten dat je alle disciplines op het fysieke vlak in de golf-
sport beheerst. Wel moet je een netwerk van specialisten om je heen hebben opgebouwd. Het 
is belangrijk dat je samenwerkt met de fysieke specialisten. Hoe beter de experts samenwerken, 
des te meer baat de golfer erbij heeft.
Tegenwoordig zijn er veel experts op het gebied van fysieke training en begeleiding die ge-
schoold zijn in het begeleiden van golfers. Dit zijn bijvoorbeeld fysiotherapeuten, fitnesstrai-
ners, sportartsen en diëtisten. Deze experts kunnen je helpen bij: 

• Een fysieke screening van het lichaam.  

• Begeleiding tijdens het seizoen.  

• Een blessurespecifieke aanpak.  

• Voeding en eetpatronen.  

Fysieke screening 
Het is verstandig om een nieuw leertraject te beginnen met een volledige screening van het 
lichaam. Belangrijke elementen om te screenen zijn: motorische vaardigheden, flexibiliteit, 
kracht, explosiviteit en conditie. Door dit zorgvuldig te doen, kun je in kaart brengen waar zich 
eventuele beperkingen bevinden in het lichaam. Met gerichte oefeningen kun je dan de fysieke 
knelpunten proberen op te lossen. Lukt het niet om zwakke plekken op te lossen, dan is in 
ieder geval duidelijk waar deze zich bevinden in het lichaam en kan er rekening mee gehouden 
worden. Gerichte aanpassingen van de swing zijn dan goed mogelijk. Naast (oude) blessures 
en beperkingen wil je ook de algemene conditie testen. Zonder goede conditie is het onmogelijk 
om goed geconcentreerd te blijven tijdens één of twee rondes. 
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Begeleiding tijdens het seizoen 
Gedurende het seizoen is een goede balans in het programma essentieel om alle vooruitgang 
van de wintermaanden niet ongedaan te maken. Het is te adviseren om ook tussen de wedstrij-
den door tijd vrij maken voor fysieke training om de fysieke conditie te kunnen onderhouden. 
Meerdere keren per week trainen op flexibiliteit en conditie en een keer per week kracht onder-
houden. Met een goed opgezet programma zijn al deze onderdelen ook prima in een thuissitu-
atie te doen. Stel dus samen met een fysieke trainer een programma op en laat dit tijdens het 
seizoen regelmatig controleren. 

De behandeling van een blessure 
Helaas komt het geregeld voor dat een speler geblesseerd raakt. Direct en adequaat ingrijpen 
is dan belangrijk. Een blessure moet niet verergeren. Misschien nog wel belangrijker is dat een 
speler ongemerkt zijn of haar swing zal aanpassen om de blessure te compenseren, waarmee 
dan een beweging wordt getraind die niet gewenst is. Ook het lang voortslepen van een bles-
sure is natuurlijk niet goed. Het seizoen is daarvoor te kort. Zorg dat je met behulp van een 
fysiotherapeut of sportarts direct de blessure op een verantwoorde manier kunt aanpakken of 
laten genezen en ga pas weer aan de slag als de speler volledig belastbaar is. 

Voeding en eetpatronen 
Optimale prestaties vragen om goede voeding. Het is belangrijk om te weten wanneer je welke 
voeding tot je neemt. Slechte voeding of voeding op het verkeerde moment kan van grote in-
vloed zijn op de mogelijkheid tot optimaal presteren. 
Een diëtist kan je hierbij uitstekend helpen. Er zijn diëtisten die zich hebben gespecialiseerd in 
het begeleiden van sporters. 

Rust 
In tijden van grote inspanning heeft het lichaam behoefte aan tijd om te herstellen. Dat kan 
zowel in het winterseizoen zijn, wanneer er zeer intensief getraind wordt, als gedurende het 
seizoen, als er meerdere weken achter elkaar veel gespeeld wordt. Het inplannen van voldoende 
rust is bijna net zo belangrijk als de fysieke trainingen zelf. 

Conditie en concentratie 
Wanneer een speler gaat beginnen aan een traject als Stap 7, dan is het erg belangrijk om de 
fysieke conditie in kaart te brengen. Deze fysieke conditie zal erg bepalend zijn voor de duur 
waarin de speler effectief kan trainen en spelen. Het is algemeen bekend dat het vermogen 
om goed te kunnen concentreren erg afhankelijk is van de conditie. Raak je vermoeid, dan zal 
het vermogen om goed te concentreren hard achteruit gaan. Het goed uitspelen van de laatste 
holes van een ronde zal dan niet meevallen. 

195
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Een golfswing op maat 
Ook voor het aanmaken van een passende techniek voor de speler is het belangrijk om een 
gedegen inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de speler te verkrijgen. Via een 
goede screening is het mogelijk om de status van zijn of haar mogelijkheden in kaart te bren-
gen. Als eenmaal bekend is waar beperkingen liggen in de fysieke gesteldheid, dan is het moge-
lijk om samen met de fysiek specialist te werken aan de beperkingen. Met de verworven kennis 
uit de screening is het heel goed mogelijk om heel gericht de golfswing aan te passen aan de 
fysieke mogelijkheden. ‘Meten is weten’ en de tijd van proberen en zoeken is voorbij. 
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LOSMAKEN VAN HET LICHAAM

Voorafgaand aan een training of een wedstrijd is het belangrijk om naast een warming-up ook 
het lichaam los te maken voor de golfinspanning. Golf is een sport waarbij mobiliteit en stabi-
liteit van gewrichten en spiergroepen belangrijk is. Zorg ervoor dat je samen met jouw golfpro-
fessional en/of fysiotherapeut een goede warming-up ontwikkelt voor jezelf. Na de warming-up 
volgt het losmaken van het lichaam. Dit kan met diverse oefeningen en door het oprekken van 
de spieren gedaan worden. Hieronder volgt een aantal oefeningen die erop gericht zijn om het 
lichaam los te maken en te laten wennen aan de rotatie zoals die tijdens een golfswing plaats-
vindt.

DE NEK

• Ga rechtop staan.

• Draai het hoofd rustig van rechts naar links.

• Zorg ervoor dat de schouders niet meedraaien.

• Herhaal dit 10 keer.
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DE SCHOUDERS

• Neem de golfhouding aan met de armen gekruist tegen de  schouders.

• Draai de schouders van rechts naar links.

• Houd de heupen stil.

• Herhaal dit 10 keer.

HET BEKKEN

• Neem de golfhouding aan met de armen gekruist tegen de  schouders.

• Draai het bekken van rechts naar links.

• Houd de schouders stil.

• Herhaal dit 10 keer.

• 
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DE HEUPEN

• Ga op één been staan. Til één been op tot het bovenbeen horizontaal staat. Gebruik indien 
nodig een stok om in balans te blijven.

• Draai het been van links naar rechts.

• Herhaal dit voor ieder been 10 keer.

BEEN ZWAAIEN

• Ga op één been staan. Til één been op tot het bovenbeen horizontaal staat. Gebruik indien 
nodig een stok om in balans te blijven.

• Zwaai het been van achter naar voren heen en weer.

• Probeer de rug recht te houden.

• Herhaal dit voor ieder been 10 keer.
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ROMPROTATIE

• Neem de golfhouding aan met de armen gekruist tegen de  schouders.

• Draai het lichaam van rechts naar links.

• Maak de draai af naar een volledige eindstand.

• Herhaal dit 10 keer.

• 
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STAP 7 - OPBOUW VAN DE SWING 

Het plaatje hieronder laat zien dat de swing een opbouw heeft, waarbij het onderlichaam de 
neerzwaai start en waarbij het bovenlichaam en daarna de armen en de handen volgen. Om dit 
tot een gecontroleerd geheel te krijgen, is het belangrijk dat de speler krachtig is in het gehele 
lichaam van de benen tot en met de handen. 

De ideale sequentie van de swing
In de grafiek is te zien dat eerst de heupen (A) de maximale rotatiesnelheid bereiken, daarna het 
bovenlichaam (B) en vervolgens de linkerarm (C). 
De club (D) bereikt als laatste zijn maximale snelheid, op het moment van impact.
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STAP 8 - NAAR HANDICAP 5

Instroomeis
De instroomeis voor Stap 8 is een speler met handicap 9,9.

Uitstroomeis
De uitstroomeis voor Stap 8 is handicap 5 en dat de speler tussen de handicap 7 en 3 kan spe-
len. 

Doelstelling
De doelstelling voor Stap 8 is dat de speler naast de video- en baananalyse ook een wedstrijd-
analyse krijgt van zijn professional. Daarnaast wordt extra veel aandacht besteed aan de slagen 
binnen 100 meter van de hole. De speler zal ook individuele nationale wedstrijden spelen. 
Naast alle ingeplande lessen kan ervoor gekozen worden om samen met de speler een periodi-
seringsplan te gaan maken. Dit zal in het hoofdstuk Kennis en vaardigheden worden uitgewerkt. 
Aan de hand van de intake kan hiervoor gekozen worden.

Wat gaan we deze stap leren

• course management, waar tee je op en ga je staan

• wedstrijden samen met de professional evalueren

• baanboekjes invullen

• balvluchten slaan met de driver

• sterkte en zwakte van alle onderdelen

• game plan (bewust handelen), wat kan je wel (technische vaardigheden)

• afstandstabel

• oefenschema uitdagend en motiverend voor de speler/speelster maken

• met één club verschillende hoogtes slaan

• waar mogelijk van het gras oefenen

• wedge-systeem

 Privéles 

Aantal lessen Afstemmen met de professional 

Aantal lesuren Afstemmen met de professional 

Totaal trainingsuren leerling  500 uur zelfstandig trainen

Uren per week 12 uur 

Duur 2 jaar 

Advies lesintensiteit 1 x per 3 weken 
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WAT GA JE IN STAP 8 LEREN?

Het opstellen van een periodiseringsplan
Bij het opstellen van een programma op maat gaat het niet alleen om de inhoud van de les-
sen en trainingen. Ook het moment waarop bepaalde dingen worden geleerd of geoefend, is 
belangrijk. Bij het opstellen van het programma zal een jaar opgedeeld worden in vier periodes, 
te weten Naseizoen, Voorseizoen 1, Voorseizoen 2 en Wedstrijdseizoen. In het lessenschema op 
de volgende bladzijden wordt dit verder uitgewerkt.
Je kunt je wellicht voorstellen dat ingrijpende techniekveranderingen niet in het wedstrijd-
seizoen zullen plaatsvinden. Dit geldt ook voor zware fysieke training of veranderingen in de 
uitrusting. De periodes 2 en 3 zullen vooral ingevuld gaan worden met technische verbeteringen 
en streven naar een perfecte set-up. Door heel veel trainen moet de techniek erin slijpen en zal 
de speler er vertrouwd mee raken, zodat hij/zij er ook in de baan blindelings van op aan kan.
De voorseizoenen 1 en 2 zullen vooral ingevuld gaan worden met techniekwijzigingen en het in-
slijpen van de techniek. Veel oefenen op de nieuwe techniek om zo hiermee vertrouwd te raken.

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (DEEL 1)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en leerdoelen stellen
Op weg naar het einddoel zul je aandacht gaan besteden aan veel facetten binnen de golfsport. 
Hierbij kun je onder andere denken aan alle slagtechnieken, de fysieke conditie, de mentale 
kant van het spel en course management.
Om de gewenste vooruitgang in het golfspel van jouw leerling(en) te bereiken, is het goed om 
een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te stellen. Bij het opstellen van een POP breng je 
duidelijk in kaart wat de status van het golfspel nu is. Wat zijn de sterke punten, wat zijn de 
verbeterpunten. Hoe beter je in kaart kunt brengen wat de stand van zaken is betreffende alle 
onderdelen, des te duidelijker kun je doelen formuleren. Duidelijk geformuleerde doelen zullen 
helpen om gericht aan voortgang te werken. We spreken dan van een PAP, persoonlijk activitei-
tenplan.
De invulling van de leerdoelen zal gebeuren door de wensen die de speler zelf heeft. Daarnaast 
zul je samen, of met een specialist op ander gebied (mentaal, fysiek), invulling geven aan de 
doelen.
In De Golf Academie vind je een tabblad ‘Mijn Documenten’ met de functie leerdoelen eronder. 
Door dit aan te klikken, kom je in een deel van De Golf Academie, waarin je voor zowel de korte 
als de lange termijn de doelen kunt opstellen.



205 HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE • STAP 8 - NAAR HANDICAP 5

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (DEEL 2)

SMART 
Om zo effectief mogelijk te werk te gaan, is het belangrijk dat de doelen die je gaat stellen voor 
de speler(s) aan een aantal voorwaarden gaan voldoen. Hierbij wordt onder andere gewerkt met 
SMART-doelen.
In De Golf Academie kun je de doelen opstellen en vastleggen. Doe dit vooral! Door het vast-
leggen van de doelen zul je ervaren dat dit een extra gevoel van ‘commitment’ geeft. Je hebt 
tenslotte duidelijk aangegeven en vastgelegd wat jullie willen gaan bereiken en wat je daarvoor 
gaat doen.

SMART staat voor

• Specifiek

• Meetbaar

• Acceptabel

• Realistisch

• Tijdgebonden

Maak het doel specifiek
Het doel moet duidelijk zijn en geen twijfel overlaten. Een heldere doelstelling geeft antwoord 
op de volgende vragen:

• Wat wil ik bereiken?

• Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?

• Waarom wil ik dit doel bereiken?

Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld: 

• Aan het eind van Stap 8 wil ik rond handicap 5 spelen. 

• Volgend jaar wil ik in het eerste team spelen.

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (DEEL 3)

Maak het doel meetbaar
Door doelen op te stellen die meetbaar zijn, is het goed mogelijk om de voortgang te controle-
ren. Daarnaast maak je inzichtelijk of het gestelde doel bereikt is.
Voorbeelden kunnen zijn: ik wil dat de speler per 1 november dit jaar niet meer dan 30 putts per 
ronde nodig heeft. Of: de speler wil met zijn driver 20 meter verder slaan en daarom moet hij 
zijn fysieke conditie verbeteren.

SMART
DOELEN

SPECIFIEK

TIJD
GEBONDEN

MEETBAAR

ACCEPTABELREALISTISCH
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Is het doel acceptabel?
De speler is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen golfspel. Om de doelen te bereiken die je sa-
men hebt geformuleerd op weg ‘Naar Topgolf’ zullen voor de speler ondersteund worden door 
specialisten als de golfprofessional, fysiotherapeut en mentale trainer. Iedereen moet zich kun-
nen vinden in de gestelde doelen. De beste resultaten bereik je als het gehele team samenwerkt 
op weg naar het gestelde doel. Als er twijfel of weerstand is bij de begeleiding zal dit remmend 
werken.
De doelen die je stelt, zullen dus acceptabel moeten zijn voor iedereen en moeten passen in de 
omgeving waarin de speler wil trainen en werken om de doelen te verwezenlijken.

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (DEEL 4)

Is het doel realistisch?
Is het gestelde doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen?
Natuurlijk is het prima om ambitieuze doelen te stellen. Of het dan mogelijk is om snel en 
gemakkelijk tot het bereiken van deze doelen te komen, is een ander verhaal. Julie kunnen het 
jezelf gemakkelijker maken door met kleine tussendoelen te werken. Hiermee kunnen jullie 
het traject in kleinere delen opsplitsen en deze stap voor stap doorlopen. Zo blijft de te volgen 
route overzichtelijk en krijgt de speler vaker de voldoening van het bereiken van het gestelde 
doel. Een haalbare en zinvolle doelstelling is motiverend en maakt energie los.

Beschikbare tijd
De beschikbare tijd die de speler heeft, is een belangrijke factor in het programma dat jullie op 
gaan stellen. Stel vragen als: wanneer beginnen we, wanneer zijn we klaar, wanneer is het doel 
bereikt, hoeveel tijd kan de speler per week besteden aan het golfen?
Breng de beschikbare tijd in kaart en plan het schema zorgvuldig. Als de ambities en doelstel-
lingen niet samengaan met de tijd die beschikbaar is, dan is de kans op succes erg klein. 
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Het jaarprogramma
Na het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een persoonlijk activiteiten-
plan (PAP) is het belangrijk om een praktisch jaarprogramma op te stellen. Dit jaarprogramma 
geeft duidelijk aan wat de speler waar en wanneer gaat doen. Je kunt stellen dat het jaarpro-
gramma de leidraad wordt voor alle golfactiviteiten voor het komende jaar. Maak het program-
ma samen met de golfprofessional, de fysieke trainer, de mentale golfprofessional en natuurlijk 
de speler.
Natuurlijk speelt ook het wedstrijdschema een grote en bepalende rol in het programma.
Bij het opstellen van een jaarprogramma onderscheiden we vier periodes. We spreken dan ook 
wel van jaarperiodisering.

Leuke oefeningen tijdens deze periodes kun je vinden bij de digitale ondersteuning op 
www.degolfacademie.nl.

PERIODE 1

NASEIZOEN

oktober

PERIODE 2

VOORSEIZOEN 1

november - februari

PERIODE 3

VOORSEIZOEN 2

februari - april

PERIODE 4

(WEDSTRIJD)SEIZOEN

april - oktober
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STAP 8 - ONDERWERPEN

ALGEMEEN

3  Wat ga je leren in Stap 8

TECHNIEK

 Putten

 • Putten op topniveau 

 Balvluchten 

 • Fade en draw 

 • Lage en hoge balvlucht 

MENTAAL

 Routines 

 • Warming-up en inspeelroutine 

 • Pre-shotroutine 

 Mentale training 

 • Het nemen van een beslissing 

 • Handelen met overtuiging 

 • Afsluiten 

TRAININGSVAARDIGHEDEN

 Trainingsopbouw 

 • Doelgericht trainen 

 • Persoonlijk ontwikkelingsplan 

 • Het jaarprogramma (periodisering) 

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

TEST  Afstandstabel 

 • Short game test 

 • Par-2 test 
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STAP 8 - BASIS LESSENSCHEMA

LES 1 - INTAKE
Tijdsduur is 3 lesuren. De voorkeur wordt gegeven aan individuele lessen.

Fysieke voorbereiding
Als de speler nog niet bekend is met een fysieke voorbereiding, dan wordt deze de speler in les 
2 aangeleerd.

Intake
Indien de speler vanuit Stap 7 instroomt, is hetzelfde intakeformulier te gebruiken. Deze is te 
vinden onder het hoofdstuk Kennis en vaardigheden. Als de speler instroomt in Stap 8 vul dan 
eerst het intakeformulier in.

Kern
Een 0-meting van alle technische onderdelen. Na de intake zal de speler bij alle slagen gefilmd 
worden. Voor de speler worden leerdoelen gemaakt en deze worden ingevuld in de onderstaan-
de prioriteitenlijst. Er kan worden gekozen om les 1 en 2 om te draaien.

Prioriteit Techniek Aandachtspunten  Gerealiseerd?

1.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

2.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

3.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

4.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

5.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

6.  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee

  ..........................................................................  ................................................................................................................................. Ja/Nee
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Afsluiting/zelfstandig oefenen

• De coach en de speler maken een plan voor de komende lessen aan de hand van de prioritei-
tenlijst. De speler krijgt voldoende houvast en oefeningen om de prioriteiten te realiseren.

LES 2 - WEDSTRIJDANALYSE
Tijdsduur 2,5 lesuren

Kern
De professional zal in de tweede les een wedstrijd bezoeken van de speler. Hierin wordt een 
analyse gemaakt hoe de speler presteert in wedstrijdomstandigheden. 

Evaluatie
Na de ronde zullen de professional en de speler de ronde evalueren. 

LES 3 T/M 6 - PRIORITEITENLESSEN
Tijdsduur 1 lesuur

Fysieke voorbereiding 

Les 3
In deze les wordt de fysieke voorbereiding (nogmaals) uitgelegd. Door de professional zal er 
een aantal oefeningen aan de speler gegeven worden die hij gaat doen voor het oefenen of spe-
len. Dit zal tijdens de eerste lessen gezamenlijk plaatsvinden en later individueel.

Les 4
De aangeleerde fysieke voorbereiding uit les 2 zal wederom samen worden uitgevoerd aan het 
begin van de les.

Les 5 - 6
Voor deze lessen heeft de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan. Informeer de 
speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De prioriteitenlijst van les 1 en de analyse van les 2 worden nu uitgevoerd. Aan de hand van de 
prioriteitenlijst en de wedstrijdles zal de professional de inhoud van les 3 t/m 6 invullen. De 
inhoud zal bestaan uit het aanpakken van de leerdoelen en het eventueel aanvullen met een 
thema. Voorbeelden van thema’s kunnen zijn:

• creativiteit

• gevoel

• routines van alle technieken
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• lijnen lezen bij putten en 360-gradenbenadering

• lob shot

• balvluchten slaan met metal woods

• balvluchten met ijzers

• afstandscontrole

• liggingen bij alle technieken

• afstandstabel

• trainingsschema

• wedstrijdschema

• wedstrijdvoorbereiding

• wedstrijdanalyse

• etc.

Afsluiting/zelfstandig oefenen

• Geef de speler voldoende houvast om zijn oefeningen zelfstandig te kunnen uitvoeren. 

LES 7 - BAANLES 
Tijdsduur 2 lesuren

Fysieke voorbereiding 
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een uur voor 
de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
Aan de hand van de prioriteitenlijst wordt in de baan bekeken of er al aandachtspunten gereali-
seerd zijn.

Afsluiting
De prioriteitenlijst van les 1 wordt opnieuw ingevuld en eventueel worden extra aandachts-
punten toegevoegd. Er zal aan de hand van deze les ook een tactische prioriteitenlijst worden 
ingevuld.

Tactische prioriteitenlijst

1.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................



212 HANDBOEK DE GOLF ACADEMIE • STAP 8 - NAAR HANDICAP 5

LES 8 - PAR-2 TEST
Tijdsduur 2 lesuren

Fysieke voorbereiding
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een half uur 
voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal eruit bestaan dat de speler gaat leren om zelfstandig een Par-2 test 
uit te zetten en uit te voeren. De professional zal aanwijzingen geven op basis van de uitvoe-
ring. De speler vult zelf zijn score in het Spelersboekje in. Na de test zullen ze samen het resul-
taat evalueren. De professional geeft ook aandachtspunten mee als de speler de volgende keer 
zelfstandig een test gaat doen.

Zelfstandig oefenen 

• Uitvoeren van de Par2-test en invullen in De Golf Academie.

• De speler let op de aandachtspunten die hij of zij van de professional heeft gekregen. Dit zal 
de volgende les besproken worden.

LES 9 T/M 12 - PRIORITEITENLESSEN
Tijdsduur 1 lesuur

Fysieke voorbereiding 
Voor deze lessen heeft de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan. Informeer de 
speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De prioriteitenlijst die in les 1 is gemaakt, wordt nu uitgevoerd. Aan de hand van de prioriteiten-
lijst die gemaakt is in les 1 zal de professional de inhoud van les 9 t/m 12 invullen. De inhoud 
zal bestaan uit het aanpakken van de leerdoelen en het eventueel aanvullen met een thema. 
Voorbeelden van verschillende thema’s zijn bij de eerste prioriteitenreeks beschreven.

Afsluiting/zelfstandig oefenen

• Geef de speler voldoende houvast om zijn oefeningen zelfstandig te kunnen uitvoeren.
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LES 13 - BAANLES
Tijdsduur 3 lesuren

Fysieke voorbereiding 
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een uur voor 
de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit het uitvoeren van een course management plan. Hierbij 
wordt ook gelet op de routine van de speler. Let tijdens de baanles ook of de afstandstabel van 
de speler klopt of nog gemaakt moet worden.

Zelfstandig oefenen

• Evalueer samen met de speler de baanles en bespreek de punten van de prioriteitenlijst.

• De professional zal een plan maken voor de lessen 14 t/m 17.

LES 14 T/M 17 - PRIORITEITENLESSEN
Tijdsduur 1 lesuur

Fysieke voorbereiding
Voor deze lessen heeft de speler zelfstandig zijn fysieke voorbereiding gedaan. Informeer de 
speler dat hij een half uur voor de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
De prioriteitenlijst die in les 1 is gemaakt, wordt nu uitgevoerd. Aan de hand van deze priori-
teitenlijst zal de professional de inhoud van les 14 t/m 17 invullen. De inhoud zal bestaan uit 
het aanpakken van de leerdoelen en het eventueel aanvullen met een thema. Voorbeelden van 
verschillende thema’s zijn bij de eerste prioriteitenreeks beschreven.

Zelfstandig oefenen

• Geef de speler voldoende houvast om zijn oefeningen zelfstandig te kunnen uitvoeren.

LES 18 - BAANLES
Tijdsduur 3 lesuren

Fysieke voorbereiding
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een uur voor 
de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.
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Kern
De inhoud van deze les zal bestaan uit het behandelen van de belangrijkste prioriteiten in de 
baan. Hoe staat het met de technische en tactische veranderingen. Kunnen er al verschillende 
punten van de prioriteitenlijst afgevinkt worden?

Zelfstandig oefenen

• Evalueer samen met de speler de baanles. 

• De professional geeft aan wat er in les 19 en 20 nog behandeld wordt.

• De prioriteitenlijst wordt besproken en afgevinkt.

LES 19 T/M 20 - EVALUEREN LEERDOELEN
Tijdsduur 1 lesuur

Fysieke voorbereiding
De speler doet zelfstandig zijn fysieke voorbereiding. Informeer de speler dat hij een uur voor 
de les aanwezig moet zijn om zijn voorbereiding te doen.

Kern
In deze lessen zullen de laatste punten behandeld worden die in de baanles opgemerkt zijn. 
Ook zullen in deze les de leerdoelen worden afgevinkt en daarna zullen de resterende aan-
dachtspunten besproken worden.

Evaluatie/afsluiting
Aan het einde van de les zal Stap 8 geëvalueerd worden. Samen met de speler wordt een ver-
volgplan gemaakt. 

OEFENINGEN EN TESTS

• Voor oefeningen en tests verwijzen we graag naar www.degolfacademie.nl. 

• Bij OEFENEN staan meer dan 100 oefeningen en tests die geschikt zijn voor Stap 7, 8 en 9. 

• Omdat we bij deze stappen in de eindfase komen van de ontwikkeling van de golfers hebben 
we de oefeningen gebundeld. Zo kun je zelf kiezen welke oefeningen en tests het beste bij de 
spelers passen en voldoende variatie bieden.
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STAP 8 - HET JAARPROGRAMMA

PERIODE 1 – NASEIZOEN - OKTOBER (4 WEKEN)

Dit is de periode die direct volgt op het actieve speelseizoen. Enkele kernpunten voor deze 
periode zijn:

Evaluatie van het seizoen

• Zijn de doelstellingen van vorig seizoen behaald?

• Wat was goed, wat kan beter, en hoe?

• Heeft de speler zichzelf kunnen houden aan de consequenties die de gestelde doelen met 
zich meebrengen?

Vastleggen van de leerdoelen voor het volgend seizoen
In het hoofdstuk persoonlijk ontwikkelingsplan en leerdoelen stellen vind je de informatie hoe 
dit te doen.

Fysieke en mentale rust

• Geef de speler de tijd om te rusten. Minder golfen en tijd besteden aan andere dingen.

Statistieken van het afgelopen seizoen samenvatten en beoordelen

• Zorg dat alle statistieken op orde zijn.

• Gebruik de statistieken voor de evaluatie van het seizoen.

• Beoordeel de statistieken en kom tot een 0-meting.

Controle van de uitrusting

• Controleer de staat van jouw uitrusting.

• Heb je de golfstokken die je nodig hebt?

• Met welke ballen ga je spelen?
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PERIODE 2 – VOORSEIZOEN 1 - NOVEMBER T/M HALF FEBRUARI (8-12 WEKEN)

Dit is de periode voor verandering en verbetering van de techniek, fysieke conditie en mentale 
vaardigheden.

Realiseren van leerdoelen:

• Dit is de periode dat wijzigingen in techniek doorgevoerd worden. Deze zullen eind maart 
klaar moeten zijn, zodat er in het seizoen zelf geen grote veranderingen meer nodig zijn.

Techniek van het korte spel

• Probeer de meest effectieve manier van spelen te vinden voor het korte spel. Speelt de speler 
op gevoel of gebruik je liever een wedge-systeem?

• Speel hoge ballen en lage ballen.

• Finesse swing of pitchen?

Gerichte fysieke training

• Algemene conditie verbeteren.

• Specifieke golftraining.

Mentale training

• Dit is een periode waarin er tijd beschikbaar is om de algemene en golfspecifieke mentale 
vaardigheden te trainen.

Het maken van een wedstrijdplanning

• Maak een wedstrijdplanning. Aan welke wedstrijden gaat de speler deelnemen?

• Laat de speler tijdig inschrijven voor de wedstrijden.

• Denk aan een reisschema indien nodig.

PUTTENSPELEN

SHORT
GAME

SWING EN
WEDGES

Adviespercentages voor de 

besteding 

van de trainingstijd 

in periode 2

20% Putten
30% Short game
30% Swing en wedges
20% Spelen
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PERIODE 3 – VOORSEIZOEN 2A - HALF FEBRUARI T/M HALF APRIL (8 WEKEN)

Periode 3 is een periode van verfijning en herhaling van de techniek. Ook het testen van de rou-
tines en techniek onder druk zijn belangrijk. Gevoel en ritme verbeteren is belangrijk. In periode 
3 zorg je dat de speler startklaar is voor periode 4, het seizoen.

Ritme, balcontact en timing

• Veel ritme- en impactoefeningen.

• Het herhalen van de technieken na verbeteringen in periode 2.

Technische variaties binnen het korte spel

• Oefen veel met de meest effectieve technieken.

• Maak keuzes tussen pitches en finesse swings

• Oefen hoge en lage balvluchten.

Balvluchtcontrole

• Na techniekverbetering in periode 2 moet er een duidelijk vaste, favoriete balvlucht zijn.

• Het herhalen van de swing voor consistentie in de balvlucht.

Balvluchtvariaties

• Oefen de verschillende balvluchten.

• Bepaal welke balvluchten het meest betrouwbaar zijn.

Tests (onder druk)

• Veelvuldig testen om de techniek te beproeven.

• Maak regelmatig de test moeilijker dan de condities op de baan.

• Haal uit de test de bevestiging van de vooruitgang in techniek en scoren.
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PERIODE 3 – VOORSEIZOEN 2B

Kort spel (veel)

• Kort spel is zeer belangrijk in de golfsport. Gebruik ca. 60% van de oefentijd om het korte 
spel te trainen. Het krijgen van het gevoel is nu erg belangrijk.

Fysieke training

• Na de specifieke fysieke training in periode 2 is het nu tijd om de algemene conditie op peil 
te houden.

• Verdiep je in de effecten van suikerinname tijdens het sporten en het effect van voldoende 
drinken.

Mentale training

• Mentale training is specifiek op wedstrijdspelen gericht.

Training op de baan

• Veel spelen voor het toepassen van het nieuw geleerde in periode 2.

• Gebruik focusoefeningen voor de speler.

• Oefen alle liggingen.

• Pas de diverse balvluchten toe.

• Pas de routines toe.

Tactische kennis in de baan toepassen

• Maak samen een speelplan.

• Gebruik het baanboekje.

• Waar is ruimte op de baan. Veilige (groene) zone en waar is de onveilige (rode) zone?

• Wat is realistisch?

PUTTENSPELEN

SHORT GAME

SWING EN
WEDGES

Adviespercentages

voor de besteding

van de trainingstijd

in periode 3

30% Putten
30% Short game
10% Swing en wedges
30% Spelen
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PERIODE 4 – SEIZOEN - APRIL T/M OKTOBER - 7 MAANDEN

Periode 4 is een periode van veel spelen, oefenen en testen om ritme en gevoel vast te houden. 
Grotere veranderingen in de techniek zullen moeten wachten en zullen in periode 2 uitgevoerd 
worden. Enkel directe probleemoplossende begeleiding is in periode 4 van toepassing.

Probleemoplossende begeleiding

• In Voorseizoen 1 en 2 zijn grote veranderingen indien nodig doorgevoerd. In periode 4 ligt 
het accent vooral op spelen. Als er technische of mentale problemen zijn, dan ligt het accent 
vooral op probleemgerichte oplossingen.

Tactiek

• Veel aandacht voor course management.

• Banen voorspelen.

• Baanboekjes maken.

• Een speelplan maken.

Testen, games en scoren

• Veel testen doen om het scoren te oefenen.

• Testen om voortgang te meten.

• Veel met uitdagende situaties en spelletjes trainen.

• Gevoel, ritme en focus trainen.

Fysiek onderhouden met een programma

• In periode 2 en 3 is de fysieke basis gelegd. Nu de fysieke conditie onderhouden.

• Bij blessures direct probleemgericht oplossen.

PUTTEN

SPELEN
SHORT GAME

SWING
EN

WEDGES

Adviespercentages

voor de besteding

van de trainingstijd

in periode 4

20% Putten
20% Short game
10% Swing en wedges
50% Spelen
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PLANNING JAARPROGRAMMA

Concrete invulling
Maak bij het opstellen van het jaarprogramma de invulling zo concreet mogelijk, waarbij niet 
alleen de golfactiviteiten maar ook school/werk, rust/vakantie en feestdagen en verjaardagen 
opgenomen moeten worden. Je krijgt dan een goed beeld van de drukte in alle periodes. Er kun-
nen dan duidelijke keuzes gemaakt worden. Als het duidelijk is wanneer je iets wilt gaan doen, 
is het ook gemakkelijker wordt om het daadwerkelijk te doen.

Maandschema
Het maandschema is een afgeleide van het jaarprogramma, waarin de dagelijkse tijdsverdeling 
tussen golf en alle andere activiteiten in beeld wordt gebracht.

Weekplanning
Indien gewenst kan binnen het maandschema ook de dagelijkse inhoud van de golfblokken in 
detail ingevuld worden. Met behulp van de planning kan precies worden bijgehouden aan welke 
onderdelen wordt gewerkt en in welke verhouding, wat de effectiviteit van de trainingsuren ten 
goede komt. Deze planning zal automatisch synchroniseren met de Google-agenda.

De warming-up, de inspeelroutine en de routines tijdens de slagen worden in deze stap een 
steeds essentiëler onderdeel van het spel. Hierna nemen we uitgebreid door hoe je dit samen 
met je speler kunt doornemen en aanleren.
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STAP 8 - DE WARMING-UP EN INSPEELROUTINE

Voorafgaand aan het spelen van de golfbaan kennen we ook een warming-up en een inspeelrou-
tine. Een zeer belangrijk onderdeel voor de (top)golfer. Met deze warming-up en inspeelroutine 
bewerkstellig je de volgende dingen:

De warming-up

• Een mindset naar golfen.

• Het opwarmen van het lichaam.

• Het losmaken van het lichaam.

De inspeelroutine

• Het voelen van tempo en ritme.

• Het ervaren van de snelheid van de green.

• Inzicht krijgen in de condities van de baan.

• Wennen aan de weerscondities.

Maak samen met de speler een schema waarin duidelijk naar voren komt wat de speler nodig 
heeft en doet. Afhankelijk van de fysieke gesteldheid kan een warming-up speciale oefeningen 
bevatten om bijvoorbeeld rugproblemen zo goed mogelijk op te vangen. Voor een inspeelrou-
tine is het belangrijk dat alle slagen gespeeld worden. Dit geeft het lichaam de kans om te wen-
nen aan de specifieke beweging en om het gevoel voor de baancondities te krijgen.
Als jullie weten hoeveel tijd de speler nodig heeft om zich goed voor te bereiden, dan kun je in 
je planning naar een starttijd van een wedstrijd toe hier rekening mee houden en zo onrust vlak 
voor de afslag voorkomen.
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STAP 8 - PRE-SHOTROUTINE

Naast routines voorafgaand aan een wedstrijd kennen we ook een routine die we voorafgaand 
aan een slag uitvoeren. Dit is een proces dat de speler doorloopt om zichzelf optimaal voor te 
bereiden naar de uitvoering van een goede slag. Om tot juiste beslissingen te komen, dien je 
voorafgaand aan de slag over de juiste routine te beschikken. Deze routine kent de volgende 
fases:

1 Kennis van de baan.

2 Kennis van je spel.

3 Het nemen van een beslissing.

4 Handelen met overtuiging.

5 Afsluiten.

Fase 1 en 2 van het hierboven staande rijtje geven een volledig beeld van de uitdaging.
Fase 3, 4 en 5 vormen de basis voor de routine. Gedurende deze fases doorloop je vaste patro-
nen die goed bij de speler passen en waaruit je houvast, vertrouwen en overtuiging kunt halen. 
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de repeterende handelingen, alles in eenzelfde tijdspad 
uitvoeren en met een positieve state of mind de bal gaan spelen.

FASE 1 - KENNIS VAN DE GOLFBAAN
Zonder een gedegen kennis van de golfbaan is het niet mogelijk om tot een goede beslissing te 
komen. De afstand die je moet overbruggen, de manier waarop de bal reageert na de landing en 
de invloed van het weer zijn enkele facetten die van grote invloed zijn op het resultaat.
Om volledig zicht te krijgen op de baan is het belangrijk om een baanboekje te gebruiken. 
Neem uitgebreid door met de speler hoe hij dit moet invullen. Als het boekje zorgvuldig is 
opgesteld, dan kun je alle benodigde informatie uit het baanboekje halen.

FASE 2 - KENNIS VAN JE SPEL
Nadat de speler de informatie van de baan tot zich heeft genomen, is het zaak de meest ef-
fectieve slag uit te voeren die bij die situatie in de baan vereist is. Goed scoren kun je pas als je 
slechts slagen gebruikt die je echt beheerst. In deze fase van de spelers ontwikkeling is het van 
belang ‘klinisch’ te kunnen golfen en geen onnodige risico’s te nemen. Dit zorgt ervoor, zoals 
eerder gezegd, dat je geen scores maakt van dubbel-bogey of meer. Het feilloos weten van de 
afstanden van de verschillende stokken is hierbij cruciaal, net als de diverse balvluchten die de 
speler kan slaan en de creativiteit die de speler kan toepasen als hij/zij onverhoopt toch in een 
niet standaardsituatie komt te liggen.
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FASE 3 - HET NEMEN VAN EEN BESLISSING
De fases van kennis van de golfbaan en kennis van je spel spelen zich vooral af in het analyti-
sche deel van ons brein. We spreken wel van een linkerhersenhelft gestuurde activiteit. Na de 
analyse van de situatie is het tijd om naar de kant van de uitvoering te verplaatsen, oftewel een 
rechterhersenhelft gestuurde activiteit.

FASE 4 - HANDELEN MET OVERTUIGING

Nu is het tijd om te gaan handelen en naar een goede slaguitvoering toe te werken. De speler 
moet dan van de denkzone naar de speelzone. Het verplaatsen van de denkzone naar de speel-
zone is een proces dat tijd en oefening vergt. Zodra de speler duidelijk voor ogen heeft hoe 
de eerstvolgende slag gespeeld moet worden, wordt het eenvoudiger om uit de denkzone te 
komen. Zonder het loslaten van de analytische gedachten tijdens de swing zal de kans op een 
succesvolle uitvoering van de slag zeer gering zijn. Zorg ervoor dat de speler leert om duidelijke 
keuzes te maken op basis van de vergaarde informatie in de denkzone.

Na een zorgvuldige analyse in de denkzone en het duidelijk voor ogen hebben van de te spelen 
slag, is het nu tijd om de slag daadwerkelijk te gaan doen. Als speler moet je met volle overtui-
ging de slag kunnen gaan spelen. Dit betekent dat je volledig moet vertrouwen op jouw eigen 
analyse en op jouw genomen beslissing voor wat betreft de uitvoering.
Door van de denkzone over een denkbeeldige commitmentlijn heen te stappen, help je jezelf 
om in een goede gemoedsrust de speelzone binnen te komen. Hier is geen ruimte meer voor 
twijfel en aarzeling. Je vertrouwt op je eigen vaardigheden, richt de aandacht op het doel en 
voert de slag uit.

BEWUST
verzamel informatie

visualiseer de puttinglijn
maak oefenslagen

•••••••••••••••••••••••• commitmentlijn ••••••••••••••••••••••••

INSTINCTIEF
stop met denken

committeer je aan de puttinglijn
speel de bal
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FASE 5 - AFSLUITEN
Vier uur lang 18 holes volledig geconcentreerd de baan rondgaan, kan niet. Voor een langdurige 
inspanning moet je zorgvuldig met je energie omgaan. Het is dan ook belangrijk om na de slag 
de routine af te sluiten om daarna vrijuit verder te kunnen gaan. Wellicht heb je even de tijd no-
dig om de uitkomst of uitvoering van de slag te verwerken. Dit mag, maar het moet niet te lang 
duren. Het is verstandig om met behulp van een bepaalde handeling de routine af te sluiten. 
Dit kan zijn het terugdoen van de stok in de tas of het oppakken van de tas voordat je verder 
gaat lopen.

Tip: na het maken van een slechte swing is het zinvol om de swing te herhalen, uiteraard zonder bal. 
Dit om het goede gevoel weer te vinden, op te staan en weer door te gaan.

VASTLEGGEN ROUTINES
In het traject ‘Naar topgolf’ is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat de routines nu zijn en 
wat deze wellicht zouden moeten worden.
In De Golf Academie kun je binnen het  profiel van de spelers de routines vastleggen. Via ‘Mijn 
documenten’ kom je in de pagina’s waarin je voor diverse slagen de routine kunt vastleggen. 
Het vastleggen van de routine maakt deze meetbaar en controleerbaar.

Wat er in 1,5 seconde door je hoofd kan gaan.
Let vooral op het laatste advies: have fun!
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STAP 8 - BALVLUCHTEN

Moeilijke liggingen/speciale slagen
In de baan zal aandacht besteed worden aan het herkennen van de juiste route en het zien 
van het juiste schot in verschillende situaties. Vooral met herstelslagen zal er gekeken worden 
naar de mogelijkheden van een speler om de bal naar links en naar rechts te laten buigen in 
vlucht vanuit verschillende liggingen. Verder zal er gekeken worden of de speler in staat is om 
de hoogte van de balvlucht te controleren. Ook zal er rond de green gewerkt worden vanuit ver-
schillende liggingen. Tijdens de trainingen worden de balvluchtwetten besproken. Verschillende 
combinaties van bladpositie en zwaaibaan geven elf verschillende balvluchten. In de praktijk zal 
er gekeken worden of de speler in staat is verschillende balvluchten op te roepen. Tijdens de 
bijscholingen zal hier extra aandacht aan worden besteed.

Voor een topspeler is het belangrijk een balvlucht te kunnen analyseren. Zodra een bal naar 
links of rechts vliegt (recht of met een bocht), moet de speler kunnen analyseren welke wetma-
tigheid hiervoor gezorgd heeft. Er zijn vijf wetten (the Laws) die ervoor zorgen dat de bal doet 
wat hij doet. Deze wetten zijn:

Stand van clubblad (clubface)

• bepaalt de bocht (slice of hook) 

• bepaalt samen met de zwaaibaan ook de startrichting

Zwaaibaan (swingpath)

• bepaalt de startrichting (pull of push)

Invalshoek (angle of approach)

• bepaalt de hoogte, afstand en de spin van de bal

Snelheid (speed)

• bepaalt de afstand, hoogte en de shape van de bal

Raakpunt op het slagvlak (centeredness of contact)

• bepaalt alles

De vertrekrichting van de bal op de volgende afbeelding ontstaat door de stand van het slagvlak 
ten opzichte van het doel tijdens het raken van de bal.
De effectcurve ontstaat door het verschil in richting van het slagvlak ten opzichte van de zwaai-
baan bij het raken van de bal. De balvluchten kunnen in meer of mindere mate afwijken van 
de doellijn. Dit is afhankelijk van de mate waarin het clubblad opent of sluit en de hoeveelheid 
waarin de zwaaibaan afwijkt van de doellijn.
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STAP 9 - NAAR HANDICAP 0 

Instroomeis
De instroomeis van Stap 9 is een speler met handicap 5.

Uitstroomeis
De uitstroomeis voor Stap 9 is handicap 0 en dat de speler tussen de handicap 2 en +1 kan 
spelen.

Doelstelling
De doelstelling voor Stap 9 is dat de speler naast de spelanalyse ook een periodiserings- en 
meerjarenplan maakt samen met de professional. Daarnaast wordt extra veel aandacht besteed 
aan de slagen binnen 100 meter van de hole. De speler zal ook individuele nationale en interna-
tionale wedstrijden spelen.

Wat gaan we deze stap leren

•  periodiseringsplan 
- meerjarenplan 
- course management, waar tee je op en ga je staan 

• wedstrijden samen met de professional evalueren 

• baanboekjes invullen 

• balvluchten slaan met driver 

• sterkte/zwakte van alle onderdelen 

• game plan (bewust handelen), wat kan je wel(technische vaardigheden) 

• afstandstabel 

• oefenschema uitdagend en motiverend voor de speler/speelster maken 

• met één club verschillende hoogtes slaan 

• waar mogelijk van het gras oefenen 

• wedge-systeem
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STAP 9 - ONDERWERPEN

 Privéles of groepstraining 

Aantal lessen Afhankelijk van 0-meting of intake 

Aantal lesuren Afhankelijk van meerjarenplan 

Totaal trainingsuren leerling  1000 uur +

Uren per week 20 uur 

Duur 2 jaar 

Advies lesintensiteit 1 x per 2 weken 

Stap 9 is de laatste stap in het stappenplan. Dit is de stap waar maatwerk het belangrijkste is 
voor de speler. Daarom is les 1 de belangrijkste van allemaal. Hier zullen de randvoorwaarden 
bepaald worden voor de invulling. Denk daarbij aan de beschikbare tijd van de speler, zijn bud-
get, zijn fysieke mogelijkheden en nog vele andere punten waar een professional aan denkt.
Om dit doel te bereiken, zijn er in de laatste jaren veel documenten ontwikkeld om hier een suc-
cesvol plan van te maken. In het hoofdstuk Kennis en vaardigheden zijn deze samengevoegd 
en zijn er enkele voorbeelden in verwerkt. Op De Golf Academie zijn deze documenten ook te 
vinden die de professional kan invullen. Er is een periodiserings- en meerjarenplan gemaakt om 
Stap 9 zo goed mogelijk te maken. 
Ook is er op De Golf Academie een agenda ontwikkeld waarin de speler en de professional pre-
cies kunnen bijhouden hoe vaak de speler bezig is met zijn golfspel. Daar kunnen trainingen en 
lessen worden ingepland. Hierdoor is de lijn tussen de speler en de professional nog korter en 
is de kans op slagen veel groter. Daarnaast zijn er voldoende tests ontwikkeld om alle punten 
van het golfspel te testen. We blijven erbij dat les 1 te belangrijk is en dat daar niet op gekort 
mag worden. Aan het begin van les 2 is het van groot belang dat er een duidelijk programma 
geschreven is door de professional en dat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan. 
De professional zal de speler ook zien spelen tijdens de eerste les om een zo goed mogelijke 
indruk van zijn spel te krijgen.
Als een speler kiest voor topsport heeft dat niks met leeftijd te maken maar alles met discipline, 
en discipline is iets wat alle topsporters van tegenwoordig hebben. Geloof 100% in zijn doelen 
en ga er samen voor! En vergeet niet: succes is een keuze en de keuze is aan jou.
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TECHNIEK

 Swing

 • Essentials

 • Putten op topniveau

MENTAAL

 Mentale training 

 • Het nemen van een beslising 

 • Handelen met overtuiging 

 • Afsluiten 

TRAININGSVAARDIGHEDEN

 Optimaal trainen 

 Trainingsschema 

COURSE MANAGEMENT

 Baanboekje maken 

TESTEN, STATISTIEKEN EN EVALUEREN

TEST  Afstandstabel 

 Short game test 

 Par-2 test

 Putt testen 

In eerdere stappen van het 9-stappenplan hebben we al onderdelen van course management 
en tactiek behandeld. De informatie over course management en tactiek is toen gedoseerd 
aangeboden. In Stap 9 vind je alle informatie over de vijf onderdelen van course management 
gebundeld.
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STAP 9 - MENTAAL

De oefenswing als generale repetitie
Eerst maak je een oefenswing. Het is je taak om dat beeld te vertalen naar gevoel. Die moet 
zoveel mogelijk de gewenste beweging nabootsen. Zie het als een generale repetitie. Wanneer 
het antwoord op de vraag die je jezelf achter de bal stelde het beeld van een fade is, maak dan 
een fade oefenswing. Voel de beweging die past bij het beeld. Zag je een hoge zachte fade, roep 
dat beeld dan met je beweging op. Op deze manier ben je de zenuwbanen in je hersenen aan 
het versterken. 
Maak je oefenswing, wanneer de situatie dat toelaat achter de bal in de richting van je doel. 
Wanneer je in een periode aan een bepaald onderdeel van je swing aan het werken bent, dan 
kun je daar tijdens je oefenswing aandacht aan besteden. Na de oefenswing laat je die gedachte 
weer los en maak je de echte slag. Op de putting green kun je je afvragen of een oefenstroke 
bijdraagt aan de succesvolle uitvoering van een putt. Onze hersenen hebben een sterk ontwik-
keld mechanisme waar we afstanden mee schatten. Hoe meer je daar op leert vertrouwen hoe 
beter. Trust and let go!

Het benaderen van de bal van achteren bevordert het oplijnen
Het oplijnen speelt een essentiële rol in de succesvolle uitvoering van een slag. Daarom is het 
aan te raden om de bal vanuit een positie direct achter de bal in lijn met de gekozen vertrek-
richting van je doel te benaderen. Onze hersenen reageren het best op specifieke informatie. 
Kies daarom altijd een klein doel. Dat kan dichtbij of ver weg zijn. Voor sommige spelers is dat 
een punt dicht bij de bal. Dat helpt die speler om het blad zo nauwkeurig mogelijk op te lijnen. 
Vervolgens wordt het lichaam opgelijnd in relatie tot dat punt of een denkbeeldige lijn tussen 
dat punt en de bal. Weer andere spelers kijken naar de vlag (als dat je target is) of een punt in 
de verte, een antenne, een schoorsteen, een tak of een bergtop. Het verbinden van alle drie 
de punten is natuurlijk ook een optie. Het inslijten van een of meerdere van bovengenoemde 
ingrediënten kost tijd en aandacht. Voor jou als speler zal bekeken worden welke aspecten er in 
de routine ingebouwd dienen te worden. De juiste benadering naar de bal bevordert het hande-
len met overtuiging.

HANDELEN MET OVERTUIGING 

Onze overtuigingen, onze ‘golfing beliefs’, hebben een grote invloed op onze prestatie in de 
baan. Overtuigingen zijn het product van onze persoonlijke geschiedenis en gebeurtenissen in 
de baan en deze worden gevoed door onze gedachten. Er zijn overtuigingen die ondersteunend 
werken, overtuigingen die neutraal zijn en er zijn overtuigingen die een beperkende, belemme-
rende invloed hebben op ons gedrag in de baan. 
Om het maximale uit zijn spel te halen, dient een speler alert, intelligent en moedig te zijn. 
Iemand met moed of lef toont daadkracht in zijn handelingen. Handelen met overtuiging 
betekent ook ‘letting go’, durven vertrouwen op je instinct, op je oergevoel. Dat kun je als speler 
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trainen met behulp van de commitmentlijn. 
Commitment is een van de kenmerken van spelers in flow. Stap vanuit een positie achter de bal 
over een denkbeeldige lijn. Dit is de commitmentlijn, de scheidingslijn tussen de twee zones: 
de denkzone en de speelzone. Wanneer je over deze denkbeeldige lijn stapt, voel je een krachti-
ge energie. Een energie die je helpt om alert en ontspannen te zijn, klaar om doelgericht en met 
overtuiging te handelen. Als je dit als leerdoel hebt, kan dit tijdens de baantrainingen met een 
stuk gekleurd lint geoefend worden. Je kunt dit zelf trainen, ook op de driving range. Oefenen 
met de commitmentlijn bevordert een vrije en instinctieve benadering van het spel en geeft je 
als speler het gevoel dat je momentum kan opbouwen. 

Geheugentraining 
Het geheugen speelt een belangrijke rol in het snel kunnen oproepen van positieve beelden en 
gevoelens. Deze kunnen dan als een soort anker gebruikt worden om het resultaat van toekom-
stige slagen positief te beïnvloeden. Tijdens de post-ronde-analyse omcirkel je de drie beste 
slagen. Deze kunnen verder in detail omschreven worden in een persoonlijk dagboek. Maak de 
herinnering zo levendig mogelijk en beschrijf in detail hoe het proces verliep. Hoe waren je ge-
dachten? Hoe helder was het beeld dat je zag? Hoorde je er dingen bij? Wat voelde je? Waar lag 
je focus? Door de dingen op te schrijven, wordt er een database van goede slagen opgebouwd. 
De bedoeling is om succesvolle patronen te herkennen en te gaan herhalen. Als speler zal je 
jouw eigen spel beter leren kennen en met steeds meer zelfvertrouwen achter de bal staan. 
Het snel oproepen van succesvolle slagen en het neutraliseren van minder goede slagen is een 
eigenschap die ontwikkeld dient te worden. 

AFSLUITEN, ONTSPANNEN EN DOORLOPEN 
Golfen is meer dan een spel van amper drie seconden. De energiehuishouding moet je als 
speler goed managen, zodat je optimaal de slag-voor-slagbenadering kunt volhouden. Tussen 
de slagen door is het dus belangrijk om je te ontspannen. 
Elke slag dient te worden afgesloten met een specifieke persoonlijke handeling. Denk hierbij 
weer aan het dichtklappen van het baanboekje, het terugplaatsen van de club in de tas of het 
nemen van een aantal stappen in de richting van de volgende slag. Na 10 meter en het woordje 
KLAAR is de slag verleden tijd geworden. 85% van de tijd moet je jezelf (en anderen) entertai-
nen tussen de slagen door. Loop met het kruinpunt van je hoofd omhoog en de blik naar voren. 
Tolereer geen klaagzang van jezelf. Walk like a champion, cut the bullshit, zip it! 
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STAP 9 - ROUTINES

Een routine is een reeks van handelingen die onbewust in dezelfde volgorde wordt uitgevoerd, 
zowel voor, tijdens als na het doen van de slag. 
Hieronder beschrijven we een trainingsopbouw om tot een optimale routine te komen. Zie deze 
informatie als een voorbeeld van een pre-shotroutine en een inspeelroutine. Zorg ervoor dat de 
speler passende routines ontwikkelt.

PRE-SHOTROUTINE
ANALYSEREN, PLANNEN EN BESLISSEN, PROGRAMMEREN 

• Wat zijn mijn mogelijkheden en hoe pas ik die optimaal toe in de bestaande omstandighe-
den? Als oefening hiervoor kun je bijvoorbeeld verschillende situaties uitzetten rondom een 
green en dan met je golfprofessional de mogelijkheden bespreken. Maak daarbij ook een 
schatting van het slagingspercentage van de verschillende opties en bepaal dan wat de beste 
keuze is. 

• Kiezen van een doel. Dit is de essentie van course management; waar wil en kan ik naartoe. 
Dit is perfect te trainen in de baan door bij iedere slag jezelf te vragen waar je na deze slag 
wilt liggen en waarom. 

• Slagkeuze, afstand, clubkeuze en teestrategie. Ook dit is het beste in de baan te trainen bij 
iedere slag. 

• Oefenswing, visualiseren en met doel verbinden. 

• Slagadministratie: de slagadministratie doen we deels voor de slag en deels na de slag. Het 
voor de slag opschrijven van de eerste gegevens kan dienen als wake-upcall voor de slag. Je 
bent daardoor bezig met waar de aandacht moet liggen, namelijk richting en afstand, voor-
dat je slaat. Het dichtdoen van het boekje kan dan een go-signaal geven voor de shotroutine.

SHOTROUTINE
UITVOEREN 

• Inbouwen van een trigger/anker in de routine. 

• Ritme en countdown binnen 5 tot 10 seconden. Nadat je jouw routine hebt gedaan tot oplij-
nen toe, moet je binnen de 10 seconden slaan. Dit kun je in alle situaties trainen waarin je 
met jouw routine naar doelen toe slaat. 

POST-SHOTROUTINE
AFSLUITEN

• Emotiecontrole: vastleggen van het goede en het neutraliseren van het slechte. 

• Evalueren, afsluiten en loslaten. 
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TRANSFER
AFLEIDING ZOEKEN

• In het hier en nu blijven kun je trainen door middel van een focuswissel tussen de slagen 
door, het uitvoeren van een bodyscan of het proeven van eten. Dit kan in de baan als je 
bijvoorbeeld een Par-2 test doet of van verschillende afstanden naar de green toe slaat en 
steeds wisselt van afstand. 

• Lichaamshouding: omschrijf wat de lichaamshouding is van een topspeler waarvan je vindt 
dat hij dit perfect doet en moduleer dit als je gaat spelen. 

• Doorlopen: hou het looptempo tussen de slagen hoog, of de bal nu goed of minder goed 
was. 

• Slagadministratie: het doen van de slagadministratie doen we deels na de slag. Het na de 
slag opschrijven van de laatste gegevens kan dienen als afsluiting van de slag (het dichtdoen 
van het boekje bijvoorbeeld). 
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STAP 9 - INSPEELROUTINES

Hieronder vind je een standaardinspeelroutine die je kunt aanpassen aan de hand van behoef-
tes, gevoelens en ervaringen die je tijdens de oefenrondes gemaakt hebt. 
Hetzelfde geldt voor het maken van een speelplan en het gebruik van het baanboekje. Eerst 
oefenen en dan pas in een wedstrijd omzetten.
Zorg voordat je op de baan bent ervoor dat je alles tiptop voorbereid hebt (clubs, ballen, eten, 
drinken, etc.) en dat je minimaal 3 uur voor je starttijd opstaat in verband met je bioritme. Fiet-
sen (± 15 minuten) aan het begin en eind van de dag is erg aan te bevelen.

WAT IS HET ALGEMENE DOEL VAN EEN INSPEELROUTINE OP DE BAAN? 

• De routine brengt rust voor de ronde.

• Mentaal klaar worden voor het spelen.

• Fysiek klaar worden om optimaal te bewegen.

PUTTEN: GEVOEL VOOR AFSTAND KRIJGEN

• 3 × 3 ballen bij elkaar putten, over 5 meter, zonder hole om negatieve ervaringen te vermij-
den.

• 3 × 3 ballen naar de rand van de green putten over 5 meter, zonder hole om negatieve erva-
ringen te vermijden.

• 3 × 3 ballen vanuit 8 tot 12 meter bij de hole putten vanuit verschillende liggingen.

• 3 × 3 ballen 30 cm putt.

• 3 × 3 ballen 60 cm putt.

• 3 × 3 ballen 90 cm putt.

• 3 × 3 ballen 120 cm putt.

CHIPPEN: ANALYSEREN VLUCHT-ROLVERHOUDING

• 2 × 3 ballen chippen met SW en ijzer-8. Uitmeten hoeveel vlucht en hoeveel rol de bal heeft.

• Enkele ballen naar de vlag chippen met pre-shotroutine.

WEDGE: GEVOEL VOOR AFSTAND KRIJGEN

• Enkele ballen 35 meter + 45 meter. Kijken hoeveel de bal rolt na landing.

• Enkele ballen met pre-shotroutine naar de vlag toe slaan.

BUNKER: KWALITEIT EN HOEVEELHEID ZAND

• Enkele ballen uit de bunker slaan vanuit normale ligging.
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SWING: WARM WORDEN EN LOSMAKEN

• Draai- en stretchoefeningen, daarna een paar oefenswings.

• Halve swing met SW, 10 ballen.

• Sla 5 ballen met ijzer-9, -7, -5, en dan met driver: 2 zonder doel (en zonder waardeoordeel) en 
3 met doel inclusief pre-shotroutine.

• Stoppen met de club waarmee je op hole 1 afslaat.

De laatste 15 minuten voordat je jezelf op de tee moet melden: wat moet je doen om met een 
goed gevoel op de tee te staan? Heb je alles bij je wat je nodig hebt?
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STAP 9 - OPTIMAAL TRAINEN

OPTIMAAL TRAINEN (DEEL 1)

Trainen bestaat uit het aanleren van een correcte pose, positie (drill) of bewegingspatroon (rou-
tine) met als doel een beweging zo optimaal, snel en efficiënt mogelijk uit te voeren.
Om goed te kunnen trainen, is er aan aantal trainingsvoorwaarden die de speler zal moeten be-
heersen. De speler moet bekend zijn met het doel van de training; wat ga je doen, waarom doe 
je het en hoe ga je het doen. Dit zal tijdens de lessen in het 9-stappenplan behandeld zijn en zo 
kan hij/zij zelfstandig gaan trainen. De professional zal bij het opstellen van het jaarprogramma 
de training zo uitdagend mogelijk maken, zodat de succesbeleving samen met het spelplezier 
aanwezig is.
Onder een drill verstaan we het aanleren van een aspect binnen de balvlucht wetten en tech-
niekprincipes door middel van een concrete oefening die specifiek gericht is op het verbeteren 
van dat onderdeel.
Onder routine verstaan we een reeks van handelingen die onbewust in dezelfde volgorde wordt 
uitgevoerd. Zowel voor, tijdens en na het doen van de slag.

OPTIMAAL TRAINEN (DEEL 2)
EVALUEREN

Als je golft, is het van groot belang om te evalueren. Door de training of ronde te evalueren met 
de vragen wat ging goed, wat kan beter en hoe ga ik dat aanpakken, boek je vooruitgang. Er 
staan evaluatieformulieren op De Golf Academie. Bespreek dit met je speler om een optimaal 
trainingsplan te maken.

TRAINING EN TRAININGSOPBOUW

Hoe maak je optimaal gebruik van de tijd die je beschikbaar hebt om te golfen? In die tijd zul 
je alle onderdelen van het spel moeten trainen. Om daar een goed beeld van te krijgen, moeten 
wij eerst kijken welke slagen je elke ronde gebruikt en hoe vaak je die gebruikt.

OPTIMAAL TRAINEN (DEEL 3)

Over 18 holes zijn de slagen gemiddeld gezien verdeeld in:
Putten       43%
Swing (drive)      25%
Korte ijzers       10%
IJzer-5, -6, -7       5%
Lange ijzers en/of hybrides     2%
Chippen, wedges, bunker      15%
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Dus als je per week 10 uur tijd hebt om te oefenen (600 minuten verdeeld over het totaal van 
de swing, ijzers, etc.), dan is de trainingstijdverdeling ongeveer als volgt:

De bovenstaande indeling is algemeen. Dit is voor elke speler verschillend. Om tot de juiste 
inschatting te komen van welk onderdeel in een bepaalde periode extra aandacht verdient, moet 
je een goed beeld hebben van je speler. Hiervoor gebruik je de statistieken uit De Golf Acade-
mie. Iedere speler moet een individueel trainingsschema hebben. De inhoud van dit trainings-
schema is afhankelijk van:

• Het jaargetijde of periode in het golfseizoen (zie hoofdstuk ‘Periodisering’ pag. 66 van het 
Spelersboekje).

• De goede en zwakke punten.

• De tijd die de speler beschikbaar heeft.

• Doel van de speler.

Trainingstijdverdeling bij 10 uur traningstijd:
Putten     43% = 4:20 uur
Metal woods     25% = 2:30 uur
Swing-ijzers     17% = 1:40 uur
Chippen, wedges, bunker     15% = 1:30 uur
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STAP 9 - PUTTEN OP TOPNIVEAU

PUTTEN OP TOPNIVEAU (DEEL 1)

De lage handicapper zal ongeveer 40% van de slagen in de baan op de green doen. Dit bete-
kent dat er geen enkele andere stok in de tas zit waarmee je meer slagen speelt dan met de 
putter.
Bij de aanschaf van een nieuwe set wordt er vaak erg weinig aandacht besteed aan het zoeken 
naar een goed passende putter. Natuurlijk is het ‘gevoel’ van de putter erg belangrijk, maar 
onderschat niet hoe belangrijk het is om een goed aangemeten putter te hebben. Als de putter 
goed gefit is, dan stelt dat de speler in staat om de meest optimale beginstand in te nemen.
Hierbij moet je vooral opletten op:

• Lengte van de shaft.

• De lie (ligging) van de shaft.

• De loft van het clubblad.

• De stand van de shaft tov de sweetspot.
Vanuit een perfecte beginstand kun je ook verwachten de beste slag te maken. Dit is erg belang-
rijk omdat het bij putten vooral om accuratesse en consistentie gaat. Het is enorm belangrijk 
om iedere keer eenzelfde beginstand in te nemen. Dit geldt ook voor de balpositie.

Deze moet steeds dezelfde zijn. Is deze technische basis gelegd, dan is de kans het grootste 
op een goede rol van de bal en een gevoel voor afstand te ontwikkelen. Voor het trainen van de 
beste set-up kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van oefenspiegels en lasers. Hiermee ben je in 
staat om de set-up en balpositie te controleren. Tegenwoordig is er hightechapparatuur beschik-
baar, waarmee zeer nauwkeurige metingen te verrichten zijn van de putt techniek en de rol van 
de bal. Metingen en opnames met high speed videocamera’s en sensoren verbonden aan de 
putter worden omgezet in data, waardoor alles duidelijk inzichtelijk gemaakt wordt. Hoe be-
weegt het blad van de putter, hoe rolt de bal, wat gebeurt er met de loft van de putter tijdens de 
slag en raak je de bal op de ‘sweetspot’ of niet. Ook het bepalen van de meest geschikte putter 
kan met behulp van goede apparatuur goed gedaan worden. Hieronder staat een afbeelding van 
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metingen vericht met speciale analyseapparatuur. Zorg dat je de techniek en de putter regelma-
tig controleert. Kleine veranderingen in techniek of materiaal kunnen van grote invloed zijn op 
de score.

TESTEN EN STATISTIEKEN

Op de green heb je te maken met twee dimensies: afstand en richting. Over het algemeen zal 
het onder de knie krijgen van het ‘afstandsgevoel’ het belangrijkste zijn.
Door middel van putt testen en spelstatistieken kun je een duidelijk beeld vormen van de status 
van het putten van de speler(s). De Golf Academie biedt je diverse mogelijkheden om een gede-
gen administratie van jouw spel bij te houden. Het biedt de mogelijkheid om scores te vergelij-
ken over een bepaalde periode. Ook vergelijkingen met andere spelers is mogelijk.
Door het veelvuldig doen van testen en het bijhouden van de statistieken kun je een duidelijk 
beeld vormen waar de speler de meeste aandacht aan moet besteden. Met de juiste inzichten 
ben je dan het beste in staat om zeer gericht de zwakke punten in het spel te trainen en te 
verbeteren. In De Golf Academie kun je onder andere een complete korte spel test en een Par-2 
test vinden. Naast de testen zijn er ook leuke en uitdagende oefeningen te vinden.
Hierna tref je een lijst aan met een paar statistieken van de PGA Tour 2016. Hier kun je zien hoe 
de pro’s scoren op de green. Hoe scoor jij?
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Statistieken 2015

Afstand  % Naam % Nr 150

3 feet (0.9m)  100% Jason Day  99

5 feet (1,5m) 96,83% Henrik Stenson 76,81

7 feet (2,1m) 82,76% Lee Westwood 55,07

9 feet (2,7m) 66,67% Andres Gonzales 40,68

Over 10 feet (3 m+) 20,73% Jordan Spieth 13,81

TOT SLOT

• Zorg ervoor dat je een uitdagend oefenschema hebt gemaakt.

• Controleer regelmatig de techniek.

• Test de speler regelmatig.

• Oefen ook wedstrijdgericht.
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ADVANCED PUTTING TEST

1 METER
Leg vijf muntstukken rondom de hole op 1 meter afstand. Je gebruikt slechts één bal en krijgt 
dus maar één kans om de putt te holen vanaf vijf verschillende posities rondom de hole. Laat 
de muntstukken liggen en ga door met de 2-meterputts.

• uitholen = 1 punt

• maximum = 5 punten

2 METER
Leg vijf muntstukken rondom de hole op 2 meter afstand. Je gebruikt slechts één bal en krijgt 
dus maar één kans om de putt te holen vanaf vijf verschillende posities rondom de hole. Laat 
de muntstukken liggen en ga door met de 3-meterputts.

• uitholen = 1 punt

• maximum = 5 punten

3 METER
Leg vijf muntstukken rondom de hole op 3 meter afstand. Je gebruikt slechts één bal en krijgt 
dus maar één kans om de putt te holen vanaf vijf verschillende posities rondom de hole. Laat 
de muntstukken liggen en ga door met de 10-meterputts.

• uitholen = 1 punt

• maximum = 5 punten 

10 METER UPHILL /DOWNHILL
 Zoek twee holes op een geonduleerde green die ongeveer 8 tot 10 meter uit elkaar liggen. De 
ene putt dient uphill en de andere downhill te zijn (figuur 1). Tegen de grain in of met de grain 
mee is aanbevolen bij greens met grain. Meet 10 meter van iedere hole en leg een muntstuk 
of tee op de grond om de plek te markeren. Begin nu met het putten van één bal naar een van 
beide holes. Vervolgens doe je hetzelfde met de putt met een tegenovergestelde helling. Ga 
door met deze putts tot je vijf keer uphill en vijf keer downhill hebt geput. Het is niet de bedoe-
ling dat je meer dan één keer op dezelfde slope put. Noteer je scores bij de 10 meter uphill/
downhill apart van elkaar.

• uitholen = 2 punten

• binnen 90 cm, gemeten vanaf voorkant hole tot een cirkel achter de hole = 1 punt

• maximum aantal punten per richting = 10 punten

• maximum totaal voor dit onderdeel = 20 punten
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Figuur 1: 10 meter uphill/downhill

In de halve cirkel (90 cm)
achter de hole: 1 punt

10 METER
UPHILL

Marker

10 METER
DOWNHILL

In de hole:
2 punten

5
KEER
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In de halve cirkel (1,6 m)
achter de hole: 1 punt

In de halve cirkel (1,3 m)
achter de hole: 1 punt

In de halve cirkel (2 m)
achter de hole: 1 punt

16 m
eter putt

13 meter putt

20
 m

et
er

 p
ut

t

Marker

In de hole: 3 punten

In cirkel 60 cm: 2 punten

5
KEER

Figuur 2: 13, 16, 20 meter putt

13, 16, 20 METER
Zoek drie holes die ongeveer 13, 16 en 20 meter bij elkaar vandaan liggen. Leg muntstukken/
tees op de gewenste plaatsen, waarbij de drie holes een driehoek vormen (figuur 2). Gebruik 
één bal voor deze test en ga de driehoek langs. In de hole is 3 punten, binnen 60 centimeter 
rondom de hole is 2 punten. Binnen 10% van de totale lengte gemeten vanaf de voorkant van 
de hole tot in een cirkel achter de hole levert 1 punt op. Herhaal dit vijf keer. Noteer je putts per 
13, 16 en 20 meter apart van elkaar. Alle putts achter elkaar putten is niet OSAAT friendly!

• het maximum haalbare aantal punten per hole van 13, 16 en 20 meter is 15 (vijf keer uitgeho-
led)

3, 2 EN 1 METER
Herhaal vervolgens de 3-meter, 2-meter en 1-meterputt (in omgekeerde volgorde als aan het 
begin). Je hebt dus uiteindelijk 10 putts gemaakt van deze drie afstanden (vijf de eerste keer en 
vijf de laatste keer). Noteer het totaal aantal behaalde punten bij deze testen afzonderlijk.

• maximum per afstand = 5 punten

TOTAAL AANTAL PUNTEN

• het maximaal haalbare van de gehele putting test is 95 punten (handicap 0 = 44,8 punten)
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SHORT GAME TEST

SHORT DISTANCE WEDGES - 30, 35, 40, 45 meter

Je hebt twintig ballen nodig voor deze test. Leg vijf ballen op elk van de vier afstanden van de 
hole. Het maakt niet uit bij welke afstand je begint, maar wissel na elke slag van afstand.

• binnen 2 meter van de hole = 1 punt

• binnen 1 meter van de hole = 2 punten

• in de hole = 4 punten

• maximum = 80 punten

• (handicap 0 = 20 punten)

LONG DISTANCE WEDGE - 50, 60, 70, 80 meter

Je hebt twintig ballen nodig voor deze test. Leg vijf ballen op elk van de vier afstanden van de 
hole. Het maakt niet uit bij welke afstand je begint, maar wissel na elke slag van afstand.

• binnen 10% van de totale afstand van de hole = 1 punt

• binnen 2 meter van de hole = 2 punten

• binnen 1 meter van de hole en uitholen = 3 punten

• maximum = 60 punten

• (handicap 0 = 21 punten)

PITCHING

Je hebt tien ballen nodig voor deze test. Leg vijf ballen op twee verschillende plekken op 15 
meter van de hole. Het is een goede oefening om een plek te kiezen waarbij je minstens 5 meter 
carry nodig hebt. Wissel na elke slag van plek.

• binnen 2 meter van de hole = 1 punt

• binnen 1 meter van de hole = 2 punten

• in de hole = 4 punten

• maximum = 40 punten

• (handicap 0 = 13,2 punten)

FLOP SHOTS

Je hebt tien ballen nodig voor deze test. Leg vijf ballen op twee verschillende plekken op 10 en 
15 meter van de hole. Het is een goede oefening om een plek te kiezen waarbij je minstens 80% 
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carry nodig hebt (bijvoorbeeld over een bunker of hoge rough). Wissel na elke slag van plek.

• binnen 2 meter van de hole = 1 punt

• binnen 1 meter van de hole = 2 punten

• in de hole = 4 punten

• maximum = 40 punten

• (handicap 0 = 12,2 punten)

CHIPPING - 9, 12, 15 en 18 meter

Je hebt twintig ballen nodig voor deze test. Leg vijf ballen op elk van de vier afstanden van de 
hole. Wissel na elke slag van afstand.

• binnen 2 meter van de hole = 1 punt

• binnen 1 meter van de hole = 2 punten

• in de hole = 4 punten

• maximum = 80 punten

• (handicap 0 = 33 punten)

BUNKERSLAGEN 9, 12 15, 18 meter

Je hebt twintig ballen nodig voor deze test. Leg vijf ballen op elk van de vier afstanden van de 
hole. Wissel na elke slag van afstand.

• binnen 2 meter van de hole = 1 punt

• binnen 1 meter van de hole = 2 punten

• in de hole = 4 punten

• maximum = 80 punten

• (handicap 0 = 22 punten)

 
> Hou www.degolfacademie.nl in de gaten voor updates van de tests
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TRAININGSPROGRAMMA TOPGOLF

Onderstaande informatie is bedoeld voor de speler, coach, professional en de golfclub om het 
periodiseringsplan zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat is het doel van topgolf en het ontwikkelen van een topgolfer?
Het doel van topgolf is het in zo min mogelijk aantal slagen een 18-holesbaan afleggen, niet 
meer en niet minder dan dat. De speler die dit in het minste aantal slagen doet, is de betere 
speler. Een coach/professional wil een speler ontwikkelen die uiteindelijk zelfstandig, instinc-
tief en indien nodig creatief kan handelen onder alle omstandigheden. De speler moet aan 
het einde van zijn opleiding te allen tijde een score binnen kunnen brengen (kunnen grinden). 
Naast deze scoringskwaliteit vinden we het ook belangrijk dat de speler tijdens zijn opleiding 
tot topgolfer de waarden en normen meekrijgt (en daar ook naar handelt) die van belang zijn 
voor het goed en correct functioneren in de maatschappij. Als topgolfer heb je al snel een voor-
beeldfunctie.

Wat voor consequenties brengt topgolf met zich mee voor de club, de coach/professional  
en de speler?
Het woord topgolf zegt het eigenlijk al helemaal, het is het beste van het beste binnen de golf-
sport. Veel clubs, coaches/professionals en spelers nemen het woord ‘topgolf’ vrij snel in hun 
mond, zonder te weten wat de consequenties nou eigenlijk zijn. Wat betekent dit nou voor alle 
betrokken partijen als zij topgolfbeleid willen uitvoeren? Je kunt natuurlijk als club of coach/pro-
fessional geluk hebben en een topspeler op de club krijgen zonder daar heel veel voor te hoeven 
doen, maar als je echt wilt dat er meer dan één topspeler op een club is en dat er van die paar 
topspelers ook echt één of twee doorbreken naar de top van de Europese of Amerikaanse Tour, 
dan zul je er als coach/professional, club en spelersgroep heel veel voor over moeten hebben 
om dit te doen slagen. In het topgolfmodel staat de samenvatting van onze visie op topgolf en 
topgolfcoaching. Wat belangrijk is, is dat we als coach/professional, speler en club boven in 
de piramide beginnen; wat zijn nou onze droomdoelen, wat zijn de consequenties die daaraan 
vastzitten en hebben we echt de interne motivatie om ervoor te gaan. Als dit proces bij alle drie 
de partijen op topsportniveau is, heeft het ook zin om echt topsportbeleid te gaan ontwikkelen 
en te gaan uitvoeren. 
Om een beeld te geven wat de verschillende partijen hiervoor over moeten hebben, hebben 
we hieronder een opsomming gemaakt waar een speler, coach/professional en club naar onze 
mening aan moeten voldoen, willen ze kunnen slagen in de topsport.
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BASISVOORWAARDEN TOPGOLF

DE SPELER

• Golf komt op de eerste plaats. De speler wil niets liever doen dan golfen. 

• De speler gaat voor minder dan 30 putts per ronde en ziet in dat dit de enige manier is om 
zijn/haar droomdoelen te bereiken. 

• De speler traint minimaal 15 uur per week. 

• De speler coacht zichzelf op zijn doelen en is intrinsiek gemotiveerd. 

• De speler volgt voor 100% het gehele topgolfprogramma. 

• De speler is trots op zijn plek in de topsportselectie en trots op het feit dat hij voor zijn club 
mag spelen. 

• De speler houdt zich aan de gemaakte afspraken en communiceert open en eerlijk. 

• De speler werkt zelfstandig aan de gestelde leerdoelen en alleen aan de gestelde leerdoelen. 
Hij/zij heeft of ontwikkelt een sterke mate van discipline. 

• De speler traint altijd met 100% concentratie en met routine. 

• De speler blijft te allen tijde vechten voor iedere slag. 

• De speler houdt zich aan de algemene etiquetteregels binnen de golfsport en samenleving 
en aan de specifieke regels van de club. 

• De speler geeft zichzelf de tijd om zich te ontwikkelen. 

• De speler heeft al zijn zaken goed voor elkaar (materiaal, testen, gegeven opdrachten, etc.).

DE COACH/PROFESSIONAL

• Coachen komt op de eerste plaats. De coach/professional wil het verschil maken. 

• De coach/professional is trots op zijn/haar spelers en op zijn/haar club. 

• De coach/professional gaat voor minder dan 30 putts per ronde en ziet in dat dit de enige 
manier is om de speler te helpen zijn/haar droomdoelen te bereiken. 

• De coach/professional houdt zich aan de gemaakte afspraken en communiceert open en 
eerlijk. 

• De coach/professional houdt zich aan de algemene etiquetteregels binnen de golfsport en 
samenleving en aan de specifieke regels van de club. 

• Coachen is een passie (en geen 9 tot 5 uur baan). 

• De coach/professional blijft zichzelf ontwikkelen door middel van bijscholing en is te allen 
tijde innovatief. 

• De coach/professional is meer dan alleen een instructeur; het gaat niet alleen om het aanle-
ren van vaardigheden maar om de gehele begeleiding van een speler. 

• De coach/professional is er altijd voor de speler. De ontwikkeling van de speler staat voorop. 

• De coach/professional geeft de spelers de tijd om zich te ontwikkelen en laat de speler pres-
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teren op het niveau waar de speler thuishoort. 

• De coach/professional ‘prepares to win’. 

• Ontwikkeling en onderhoud van de golfregels. 

DE CLUB

• De club heeft een jeugdvriendelijk beleid en wil bouwen aan een brede jeugdselectiegroep. 

• De oefenfaciliteiten zijn op topsportniveau en de greenkeeping en baancommissie heeft 
begrip voor topsport en willen meedenken in het ontwikkelen van de faciliteiten. 

• De club heeft voldoende vrijwilligers om de verschillende groepen te begeleiden. 

• De club is trots op zijn spelers. 

• De club geeft de spelers de tijd om zich te ontwikkelen. 

• De ontwikkeling van de speler staat voorop. 

• De club houdt zich aan de gemaakte afspraken en communiceert open en eerlijk. 

• De club houdt zich aan de algemene etiquetteregels binnen de golfsport en samenleving. 

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is het heel belangrijk dat alle partijen (inclusief de speler 
zelf) de speler de tijd geven om zich te ontwikkelen. Dit staat er zo expliciet in, omdat uit 
onderzoek gebleken is dat een topsporter gemiddeld 10.000 uur nodig heeft om alles eruit te 
halen wat er inzit. Dus voordat we kunnen zeggen dat de speler op zijn persoonlijk topniveau 
zit, moet de speler 10.000 uur bezig zijn geweest met golf. Dit betekent dus dat als de speler 15 
uur per week golft, het ongeveer 12,5 jaar duurt voordat we op de 10.000 uur zijn aangekomen. 
De speler kan dit natuurlijk versnellen door meer uren per week te trainen, maar zal hierbij 
ook rekening moeten houden dat hij niet overbelast raakt. Geduld is dus voor alle betrokkenen 
belangrijk. 
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JAARPERIODISERING EN TRAININGSINHOUD

Periodisering is een van de belangrijkste, en zeker niet een van de makkelijkste, zaken in de 
topsport. In de golfsport is het zo dat periodisering steeds minder belangrijk wordt naar mate 
de speler beter wordt. Dit klinkt misschien raar, maar een tourspeler is 11 maanden per jaar 
in-season en heeft dan één maand vrij. In die ene maand zou hij of zij dan het hele programma 
van Off-season, Pre-season 1 en Pre-season 2 moeten doorlopen. Dit is onmogelijk en des te 
belangrijker wordt het dus om onze amateurs goed te ontwikkelen voordat zij professional 
worden.
In dit draaiboek staat een algemene periodisering. Algemeen, omdat het voor iedere speler 
individueel aangepast moet worden. Een Oranjespeler moet bijvoorbeeld eind januari klaar zijn 
om het wedstrijdseizoen te beginnen, een speler uit de B-selectie echter pas eind maart. Dit 
kan dus erg verschillen. De data die hieronder worden genoemd, zijn dan ook niet meer dan 
indicatoren. De volgende punten worden per periode uitgewerkt als richtlijnen voor de coach/
professional:

A. De standaardinhoud per periode.

B. De adviespercentages voor de besteding van de trainingstijd per technisch onderdeel (inclu-
sief lessen, begeleide trainingen, persoonlijke trainingen).

C. Uitgewerkte trainingen: op jaarbasis worden er ongeveer 70 trainingen gegeven door de 
professional aan de speler. 50% van deze trainingen is in dit draaiboek uitgewerkt, de andere 
50% zal de professional plannen aan de hand van de sterke en zwakke punten van de speler 
zelf. 
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PERIODE 1 - OFF-SEASON

Off-season (4 weken)

Maand: oktober

• Zijn de doelstellingen van vorig seizoen behaald?

 - Wat was goed, wat kan beter, en hoe?

 - Heeft de speler zich gehouden aan de consequenties die de door hem

  gestelde doelstelling met zich meebrachten?

 - 0-meting

 - Kernkwaliteitendocument

• Vastleggen leerdoelen volgend seizoen (persoonlijk ontwikkelingsplan).

• Fysieke en mentale rust (weinig golfen).

• Statistieken van het afgelopen seizoen samenvatten.

• Materiaalcheck-up (clubs, schoenen, ballen, enz.).

Checklist voor de coach/professional

• De coach/professional legt aan de speler de inhoud van deze periode uit (met name de rust).

• De coach/professional heeft een individueel gesprek met de speler m.b.t. de doelen, conse-
quenties, kernkwaliteiten, etc.

• De coach/professional maakt de leerdoelen. 

• De coach/professional bespreekt de video-opnames en formuleert op alle topgolffundamen-
tals heldere leerdoelen.

• De fysieke leerdoelen worden aangeleverd door de fysieke coach.

• De leerdoelen worden besproken met de speler; de speler moet begrijpen dat de leerdoelen 
een contract zijn waar hij zich aan moet houden.

• In deze periode zijn er geen trainingen.

Adviespercentages voor de besteding van de trainingstijd
In deze periode moet de speler volledige rust krijgen over een periode van 2 tot 4 weken. De 
fysieke trainingen gaan gewoon door, maar de speler kan het beste 2 tot 4 weken niet golfen. 
We vinden dit belangrijk om zo na het seizoen de kans te krijgen om de batterij weer goed op 
te laden, de tijd te hebben om te evalueren en alle doelen en programma’s weer goed uit te 
werken en te plannen, zodat na deze periode weer met frisse moed en een duidelijk plan gestart 
kan worden.
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Prioriteit Techniek/overige zaken Aandachtspunten  Gerealiseerd?

1.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

2.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

3.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

4.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

5.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

6. ............................................................................... ......................................................................................................................................  Ja/Nee

TRAINING 1 - EVALUATIE VAN HET SEIZOEN

Doel
Samen met de speler een duidelijk beeld schetsen van wat er afgelopen seizoen goed ging, wat 
er beter moet gaan en hoe dat volgend seizoen te gaan doen.

Inhoud

• doornemen statistieken

• evalueren van het doelendocument van afgelopen seizoen

• intake doorlopen (aanpassen als de intake vorig jaar al gemaakt is of een nieuwe maken bij 
nieuwe speler) 

• go/no-go opdracht

VOORBEELD GO/NO-GO OPDRACHT

Als het ‘no-go’ is, geef dan uitleg hoe het eruit ziet (aanvoelt) als het wel een ‘go’ zou zijn. 
En als het een ‘go’ is waarom het dan een ‘go’ is. 

Clubs: no-go 
De driver gaat nog te hoog en dit is geen technisch probleem en ik weet nog niet zeker of ik 
beter een extra wedge of een hybride in mijn tas kan doen. Verder zijn de grips aan vervan-
ging toe. 

Fysiek, je lichaam en training: no-go
Ik doe nog niet steeds mijn warming-up en heb moeite om op toernooien mijn fysiek te 
onderhouden. 

Trainen, effectiviteit, aan de hand van statistieken, aantal uren, voldoende spelen, op goede 
banen/greens: go 
Ik kijk steeds naar mijn statistieken en deel de beschikbare tijd in aan de hand van deze 
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statistieken. Ook heb ik het gevoel dat ik voldoende train (ook in goede omstandigheden). 

Je swing: go 
Ik sla 12 van de 14 drives op de fairway en de 2 die ik mis, zijn nog steeds ok. Naar de green 
toe gaat het ook goed, ik sla gemiddeld tussen de 12 en 16 greens en deze zijn van accepta-
bele afstand tot de pin (dit kan altijd dichterbij en dan vooral m.b.t. de richting). 

Je putten: no-go
Ik heb 32 putts per ronde en 1,98 putts per green in regulation. Vooral de lag putts zijn niet 
goed m.b.t. het lengtegevoel. 

Je chippen: no-go 
Het is goed, maar ik chip de makkelijke chipschoten niet vaak genoeg binnen 1 meter. Ook 
hier is het afstandsgevoel niet goed genoeg (raak mijn landing spot niet vaak genoeg). 

Je wedges: go 
Dit is goed, uit mijn Total golf testen komt hier een handicap van plus 4 uit. Wel zie ik dat 
ik de lange wedge-schoten niet zo dicht bij sla als andere spelers die net iets beter zijn. Dit 
komt vooral omdat mijn contact wisselend is en daardoor ook de afstandscontrole niet 
goed genoeg is.
 
Je bunkerslag: go 
Ik ben een goede bunkerspeler, dit komt uit mijn testen en uit de baanstatistieken. 

Overige technieken/balvluchten: no-go 
Ik beheers de lage bal en de fade nog onvoldoende, dit merk ik zeker op links golfbanen. 

Coach X (algemene coach): go/no-go  
Eigenlijk gaat het top, maar ik vind dat hij wat weinig tijd heeft om te komen kijken op toer-
nooien (en daar gebeurt het toch!). 

Overige onderdelen voor de go/no-go opdracht zijn:
Coach X (fysieke coach), coach X (player developer), thuissituatie, caddie, rust in je hoofd 
en lijf, algemeen mentaal, course management, game plan maken en eraan houden, af-
standcontrole, voorspelen, inspeelroutine, warming-up en coaches op wedstrijden voldoen-
de aanwezig? Heb je er iets aan? Trainingen in de winter.
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TRAINING 2 - DOELEN VOLGENDE SEIZOEN VASTSTELLEN (PROCES EN 
PRODUCT)

Doel
Duidelijk plan van aanpak hebben voor wat en hoe we het gaan doen. Maken van een persoon-
lijk ontwikkelings plan (POP).

Inhoud

• maken van de leerdoelen (op alle topgolffundamentals-onderdelen)

• maken/aanpassen van het doelendocument (hierbij de go/no-go opdracht, kernkwaliteiten, 
en statistieken gebruiken)

TRAINING 3 - NAKIJKEN VAN HET MATERIAAL

Doel
Alle randvoorwaarden op materiaalgebied op orde krijgen, zoals clubs, kleding, schoenen, bal-
len, etc.

Inhoud
Clubfitting (er kan een keuze gemaakt worden dit in februari te doen i.v.m. grote technische 
aanpassingen in de swing of verwachte groei).
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PERIODE 2 - PRE-SEASON I

Pre-season I (8 tot 12 weken)

Maand: november tot en met half februari

• Realiseren leerdoelen, met name de technische leerdoelen moeten eind maart geheel

 gerealiseerd zijn, daarna zullen er geen grote veranderingen meer plaatsvinden binnen de

 techniek.

• Technische variaties binnen het korte spel.

• Fysieke training (algemeen en specifiek intensief behandeld door specialist).

• Mentale training (algemeen en specifiek intensief behandeld door evt. specialist en coach).

• Regelkennis (groepssessies met referee).

• Maken van wedstrijdplanning en reis of verblijf indien nodig.

 
Checklist voor de coach/professional

• De coach/professional legt aan de speler de inhoud van deze periode uit.

• De trainingen zijn erop gericht de gestelde leerdoelen te behalen.

• Tijdens de trainingen worden er regelmatig opnamen gemaakt die worden vergeleken met de 
gestelde leerdoelen om te kijken hoe de progressie verloopt.

• Er worden van alle technieken systemen gemaakt, zodat de speler zelf de basis kan checken; 
belangrijk is dat er vooral gewerkt wordt met drills.

• Er worden duidelijke routines gemaakt per techniek aan de hand van de volgende stappen: 
Stap 1: kennis van de baan. 
Stap 2: kennis van je eigen spel. 
Stap 3: keuze maken (bij short game ook landing spot kiezen). 
Stap 4: handelen met overtuiging (pre-shotroutine incl. spot aiming). 
Stap 5: afsluiten, loslaten en doorlopen.

• Alle betrokken coaches/professionals houden zich aan de gestelde regels die in het leerdoe-
lendocument van de speler staan.

• Er wordt uitgelegd hoe en waarom je De Golf Academie testen moet doen (met één bal, 
steeds op verschillende afstanden en liggingen, inclusief routines).

• Er wordt uitgelegd hoe je moet trainen, in deze periode vooral technisch, de balvlucht is 
daarbij onbelangrijk. In de volgende periode zal er veel meer op routines getraind worden, 
waarbij de techniek regelmatig wordt losgelaten. In de speelperiode zal de techniek voor 
90% van de tijd losgelaten worden en moet de speler veel met routines trainen. Ook wordt 
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er in deze periode uitgelegd hoe belangrijk het is om te blijven spelen in de winter. Het ver-
schil van drills die je doet per periode moet ook duidelijk zijn na deze periode.

• In deze periode wordt (indien mogelijk) aandacht geschonken aan het creëren van clubhead 
speed en compressie op impact (hiervoor kunnen oefeningen gebruikt worden, zoals de 
waaier en de lag impact drill).

• Het maken van een goede wedstrijdplanning (en seizoensplanning) is cruciaal. Hoeveel 
toernooien heeft een speler nodig om te pieken? Hoeveel toernooien kan hij of zij maximaal 
achterelkaar spelen? Hoe ziet het programma eruit als hij of zij tussen twee toernooien in 
Nederland is en wie moet de speler in die tijd zien?

> Voorbeeldpercentages voor de besteding van de trainingstijd.

 20% Spelen

 30% Swing en wedges

 30% Short game

 20% Putten

Prioriteit Techniek/overige zaken Aandachtspunten  Gerealiseerd?

1.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

2.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

3.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

4.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

5.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

6. ............................................................................... ......................................................................................................................................  Ja/Nee 
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TRAINING 1 - DOORLOPEN VAN HET DEFINITIEVE LEERDOELENDOCUMENT EN 
SWINGTRAINING

Doel
Zowel de speler als de coach/professional zien het leerdoelendocument als een contract. Ze 
gaan samenwerken aan de gestelde doelen op de verschillende topgolffundamentals.

Inhoud
Doornemen van de leerdoelen en uitprinten/inbinden van de leerdoelen.

TRAINING 2 - PUTTEN, CHIPPEN, RULES OF ENGAGEMENT

Doel
Werken aan de gestelde leerdoelen van het chippen en putten.

Inhoud
Opnamen maken van het chippen en putten en er worden drills gedaan om de leerdoelen te 
behalen, de rules of engagement bespreken.

TRAINING 3 - WEDGES EN BUNKER

Doel
Werken aan de gestelde leerdoelen van de wedge-schoten en de bunker.

Inhoud
Opnamen maken van de wedge-schoten en de bunker, en er worden drills gedaan om de leer-
doelen te behalen, het mentale thema ‘zelfkennis’ bespreken.

TRAINING 4 - SWING, WEDGES EN CHIPPEN

Doel
Werken aan de gestelde leerdoelen van de swing, wedge-schoten en chippen.

Inhoud
Werken aan de leerdoelen van de swing, wedge-schoten en chippen met de drills die daarbij 
horen. Indien nodig opnamen maken, een waarden- en normenthema bespreken zoals eerlijk-
heid of discipline.
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TRAINING 5 - JAARPLANNING, HOE KUN JE HET BESTE TRAINEN, DE GOLF 

ACADEMIE TESTEN EN STATISTIEKEN

Doel
Duidelijke planning maken voor het hele seizoen, die past bij de gestelde doelen. Duidelijk 
beeld schetsen voor de speler hoe hij het beste kan trainen en wat de trainingsinhoud bepaalt. 
De speler begrijpt het hoe en waarom van De Golf Academie testen en statistieken.

Inhoud
Samen met de coach/professional een jaarplanning maken aan de hand van de toernooien, 
vakanties en doelen. Samen met de coach/professional bespreken hoe je een trainingsschema 
maakt (aan de hand van statistieken, De Golf Academie testen, periode, beschikbare tijd, 
etc.). De coach/professional moet samen met de speler minimaal iedere vier weken een nieuw 
schema maken. Uitleg geven over hoe je de training het beste kunt uitvoeren (stellen van 
doelen voorafgaand aan de training, maken van een programma inclusief drills om de doelen te 
behalen en naderhand evalueren van de gestelde doelen en het uitgevoerde programma). Uitleg 
hoe je de Totalgolf testen moet doen, hoe je ze kunt gebruiken en kunt linken aan de baanstatis-
tieken. Alles invullen op De Golf Academie.

TRAINING 6 - SWING EN PUTTEN

Doel
Werken aan de gestelde leerdoelen van de swing en het putten.

Inhoud
Werken aan de gestelde leerdoelen inclusief de drills voor de swing en het putten.

TRAINING 7 - CHIPPEN EN BUNKER

Doel
Werken aan de gestelde leerdoelen van de chip en de bunkerslag.

Inhoud
Werken aan de gestelde leerdoelen inclusief de drills voor het chippen en de bunkerslagen.
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TRAINING 8 - WAT ALS-SCENARIO’S, SWING

Doel 
Voor de meest denkbare situaties op en rondom een toernooi oplossingen vastleggen en de 
daarbij wenselijke reactie bedenken.

Inhoud
Omschrijven van wat-als-scenario’s zoals:

• wat doe je bij een late of vroege starttijd (hoe laat je opstaat, hoe deel je de dag in, hoe sta je 
toch wakker op de eerste tee als je om 7 uur moet starten, etc.)

• wat doe je als je heel goed of heel slecht begint aan de ronde

• wat doe je als het heel hard waait of regent, wat doe je als er file staat en je bent net op tijd 
om te starten

• wat doe je als je in het buitenland bent met het eten, etc.
De inhoud van de wat-als-scenario’s hangt af van het niveau van de speler.
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TRAINING 9 - BUNKER, CHIPPEN EN BUNKERSLAGLIGGINGEN

Doel
Werken aan de gestelde leerdoelen van de chip en bunkerslag, snappen hoe je de verschillende 
liggingen in de bunker kunt beheersen en het kunnen uitvoeren van de verschillende technische 
oplossingen die passen bij de verschillende liggingen.

Inhoud 

• werken aan de gestelde leerdoelen van de bunkerslag en het chippen, inclusief de drills die 
eraan bijdragen de leerdoelen te behalen

• uitleg en trainen van moeilijke liggingen in de bunker zoals up- en downhill, bal lager en 
hoger dan de voeten en ingegraven bal

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid of discipline

TRAINING 10 - TECHNISCHE TUSSENEVALUATIE

Doel
Een goed beeld krijgen van hoe de ontwikkeling loopt van de technische leerdoelen.

Inhoud
Opnamen van alle technieken maken en vergelijken met de gestelde leerdoelen. Mocht het re-
sultaat niet zijn wat men verwacht, dan kan men een nieuw plan maken (inclusief nieuwe drills 
of aanpassen van aanpak) om de gestelde leerdoelen toch te behalen.

TRAINING 11 - VOORSPELEN, MAKEN VAN EEN GAMEPLAN

Doel
De speler weet de algemene basiskennis m.b.t. het voorspelen en het maken van een gameplan 
en heeft deze in de praktijk uitgevoerd.

Inhoud

• op de homecourse voorspelen alsof het een vreemde baan is (als spelen i.v.m. het weer niet 
gaat, dan wandelen)

• de theoretische inhoud van hoe je moet voorspelen en hoe je een gameplan moet maken, 
bespreken en ook in de praktijk uitvoeren

• de hoofdstukken ‘voorspelen en maken van een gameplan’ uit de course management tem-
plates kunnen als handleiding werken voor deze training
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TRAINING 12 - SWING, PUTTEN, INSPEELROUTINE

Doel
Werken aan de gestelde leerdoelen van de full swing en het putten.

Inhoud

• trainen van de leerdoelen van het putten en de swing, inclusief de van tevoren vastgelegde 
leerdoelen

• oefenen van de standaardinspeelroutine en daarna persoonlijk maken

TRAINING 13 - SLAGADMINISTRATIE, VOORSPELEN EN HET MAKEN VAN EEN 
GAMEPLAN, SWING EN LONG WEDGES

Doel 

• een begin maken met of het trainen van de slagadministratie in realistische situatie

• herhalen van de theorie van het voorspelen en maken van een gameplan zodat de speler dit 
goed beheerst

• werken aan de gestelde leerdoelen voor de full swing en wedges

Inhoud

• het aanleren/trainen van de slagadministratie (het liefst in de baan of op een Par-3, waar de 
coach/professional afstanden heeft uitgemeten en de pinposities heeft vastgelegd)

• herhalen van de theorie en bespreken van de gegeven opdrachten m.b.t. het voorspelen en 
maken van een gameplan

• trainen van de leerdoelen van de swing en long wedges in realistische situaties

• mentale thema ‘zelfkennis’ doorspreken
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TRAINING 14 - BASISREGELKENNIS, TECHNISCHE VARIATIES SHORT GAME, 
PUTTEN

Doel 

• beheersen van de basisgolfregels in de praktijk

• vergroten van de mogelijkheden rondom de green

• werken aan de gestelde leerdoelen van het putten

Inhoud

• bespreken van de basisregels (zoals waterhindernis, onspeelbare bal, etc.), dit het liefst in 
de baan, zodat ook meteen voorgedaan kan worden hoe je het in de praktijk moet doen, de 
gekozen regels hangen af van het niveau van de speler

• technische variaties binnen het korte spel (bump and run of de spinner) bespreken en trai-
nen, welke variatie getraind wordt, hangt af van het niveau van de speler

• werken aan de gestelde leerdoelen van het putten inclusief de drills

TRAINING 15 - CHIPPEN, WEDGES EN SWING

Doel
Werken aan de gestelde leerdoelen van de chip, wedge-schoten en swing.

Inhoud

• werken aan de gestelde leerdoelen inclusief drills van het chippen, wedges en swing

• bij het chippen de vlieg-rolverhouding uitrekenen met de verschillende clubs

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid en discipline

TRAINING 16 - BASISGOLFREGELS, VARIATIES BINNEN HET KORTE SPEL, 
SLAGADMINISTRATIE

Doel 
Beheersen van de belangrijkste variaties, regels en slagadministratie.

Inhoud
Herhalen van de thema’s: variaties binnen het korte spel, basisgolfregels, slagadministratie. 
Deze training kan het beste gegeven worden tijdens het spelen.
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TRAINING 17 - ROUTINES

Doel
Ontwikkelen van routines bij alle slagen/technieken.

Inhoud
Uitwerken van de routines bij alle slagen (pre-shotroutine, shotroutine en post- shotroutine, 
inclusief mogelijkheden van wat je kunt doen tussen de slagen door). Deze training in eerste 
instantie beginnen op de range en dan in de baan voortzetten.

TRAINING 18 - ROUTINES, TECHNIEKSYSTEMEN

Doel 
Herhaling en daardoor vastzetten van de gemaakte routines en het ontwikkelen van techniek-
systemen van alle basistechnieken, zodat de speler per techniek weet wat zijn basispunten zijn 
en een manier heeft om deze te controleren en te trainen.

Inhoud

• de uitgewerkte routines herhalen en bespreken

• technieksystemen ontwikkelen voor alle slagen

TRAINING 19 - TECHNIEKSYSTEMEN, SWING EN LONG WEDGES

Doel 
Herhalen en daardoor beter vastleggen van de technieksystemen, zodat de speler zichzelf nog 
beter kan helpen. Dichter bij het behalen van de leerdoelen voor de full swing en de long wed-
ges komen.

Inhoud

• herhaling van de gemaakte technieksystemen en het kort trainen van de drills die de speler 
zelf kan doen om de techniek te onderhouden en te checken

• werken aan de gestelde leerdoelen voor de full swing en long wedges
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TRAINING 20 - TECHNISCHE TUSSENEVALUATIE

Doel
Goed beeld krijgen van hoe de ontwikkeling loopt van de technische leerdoelen.

Inhoud
Opnamen van alle technieken maken en vergelijken met de gestelde leerdoelen. Mocht het re-
sultaat niet zijn wat men verwacht, dan kan men een nieuw plan maken (inclusief nieuwe drills 
of aanpassen van aanpak) om de gestelde leerdoelen toch te behalen.
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PERIODE 3 - PRE-SEASON II

Pre-season II (4 tot 8 weken)

Maand: half februari tot en met half april (afhankelijk van het niveau van de speler)

• Ritme, impact, timing, drills (alles samen laten smelten).

• Technische variaties binnen het korte spel.

• Balvluchtcontrole.

• Balvluchtvariaties.

• Tests (onder druk).

• Kort spel (veel).

• Fysieke training (algemeen en voeding, behandeld door specialist).

• Mentale training (specifiek op wedstrijden gericht).

• Veel training op de baan (zowel standaardschoten als situaties).

• Tactische kennis in de baan omzetten.

• Eventueel een trainingstage in het buitenland.

Checklist voor de coach/professional

• De coach/professional legt aan de speler de inhoud van deze periode uit.

• In de trainingen, die tijdens deze periode gegeven worden, wordt er vooral gewerkt aan 
routines die in de voorgaande periode zijn gemaakt. Daarnaast ook afstandoefeningen voor 
alle technieken (short game) en veel wedstrijdvormen, waarin de speler de routines in een 
wedstrijdsituatie moet kunnen laten zien (short game).

• Theorie m.b.t. inspeelroutines, voorspelen, gebruik van een baanboekje, maken van een 
gameplan, bespreken en oefenen met de speler.

• Ritme- en impactdrills (weghalen van de aandacht voor techniek).

• Focusdrills, manier van kijken naar het doel.

• Heel veel putten.

• Het maken van doelstellingen en deze verdelen in product- en procesdoelen.

• Baansessies. Hierbij worden de volgende thema’s behandeld:

 - gebruik baanboekje

 - waar is ruimte (bijv. staat de vlag links, waar sla je de bal naartoe)

 - routines

 - focus

 - hoe kun je de aandacht weghalen van de score
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 - wat is realistisch en spelen met wat je kunt

 - speciale liggingen en schoten

 - slaan van balvluchten (fade, draw, laag, hoog); ook dit moet geoefend worden in de baan

 - maken van een afstandstabel bij de finesse swing en bunkerslag (9-uurpositie) en de 
fullswing (vooral de finesse swing en bunkertabel regelmatig in individuele trainingen 
checken!)

 - uitdagende liggingen in de bunker en rondom de green (ook dit regelmatig in de individu-
ele trainingen)

> Voorbeeldpercentages voor de besteding van de trainingstijd.

 30% Spelen

 10% Swing en wedges

 30% Short game

 30% Putten

 
 

Prioriteit Techniek/overige zaken Aandachtspunten  Gerealiseerd?

1.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

2.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

3.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

4.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

5.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

6.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee 

TRAINING 1 - SWING, LONG WEDGES EN PUTTEN

Doel
Werken naar het behalen van de leerdoelen van de swing, long wedges en putten.

Inhoud

• werken aan de gestelde leerdoelen van de putt en de swing

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid en discipline
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TRAINING 2 - SWING, CHIPPEN, PITCHEN EN FINESSE SWING

Doel
Werken naar het behalen van de leerdoelen van de swing, chippen, pitchen en finesse.

Inhoud

• werken aan de gestelde leerdoelen van de swing, chippen, pitchen en finesse

• duidelijk laten zien wat het verschil is m.b.t. de balvlucht tussen de finesse swing en de pitch 
en wanneer je welke techniek toepast

TRAINING 3 - SWING (BALVLUCHTEN), PUTTEN

Doel

• weten hoe de balvluchten tot stand komen (vijf wetten uitleggen) en de verschillende bal-
vluchten kunnen slaan

• bij het putten het puttsysteem zelf kunnen uitvoeren en verschillende oefeningen kennen en 
trainen om het lengtegevoel te verbeteren

Inhoud

• verschillende balvluchten kunnen slaan, zoals draw, fade, laag en hoog, en lage spinloze bal-
len tegen de wind in

• bij het putten het gemaakte puttsysteem checken en lengtedrills gaan doen

TRAINING 4 - ALLE TECHNIEKEN

Doel
Beeld krijgen van welke technische leerdoelen nog verbeterd moeten worden en welke behaald 
zijn (eventueel met draai- en verplaatsdrills).

Inhoud

• opnamen van alle technieken maken en een tussenevaluatie maken van de leerdoelen, welke 
gaan goed en welke moeten nog verbeteren

• rules of engagement bespreken
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TRAINING 5 - VERSCHILLENDE LIGGINGEN (KORT SPEL, BUNKER EN 
BALVLUCHTEN IN DE BAAN)

Doel
De verschillende liggingen voor zowel het korte als het lange spel in de baan onder controle 
krijgen.

Inhoud
In de baan de verschillende liggingen en bijbehorende technieken trainen (zowel fade, draw, 
laag en hoog als liggingen rondom de green en in de bunker). Deze liggingen kun je trainen 
met de course management drill: worstball.

TRAINING 6 - KORT SPEL

Doel
Voor alle kortespelschoten wedstrijdjes doen en daarbij de aangeleerde routines analyseren en 
ook de technische uitvoering van de verschillende technieken onder druk analyseren, zodat hier 
de volgende trainingen aan gewerkt kan worden.

Inhoud
Voor alle kortespelschoten wedstrijdjes doen.

TRAINING 7 - SWING IMPACT- EN RITMEDRILLS EN PUTTEN

Doel

• het verbeteren van de impact en de swinggedachte weghalen van de techniek

• bij het putten wedstrijdgericht trainen

Inhoud

• puttwedstrijden

• bij de full swing impact- en ritmedrills trainen

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid en discipline
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TRAINING 8 - 5 ONDERDELEN COURSE MANAGEMENT

Doel
De theoretische inhoud van de 5 onderdelen en vooral onderdeel 1 en 2 weten en in de praktijk 
brengen.

Inhoud

• algemene theorie bespreken van de 5 onderdelen van course management

• onderdeel 1 en 2 (kennis van de baan en kennis van je spel in de praktijk/baan trainen)

TRAINING 9 - AFSTANDSTRAINING

Doel
Vergroten van de afstandscontrole bij de swing, wedges en chippen, en de speler verschillende 
drills aanleren om dit zelf te doen.

Inhoud
Bij de full swing, wedges en chippen afstandsdrills doen. Bij het chippen eerst de vlieg-rolver-
houding uitzoeken van de verschillende clubs.

TRAINING 10 - ROUTINES, PUTTEN EN SWING

Doel

• het automatiseren van de verschillende routines en het timen van de routines, zodat deze 
binnen de tijd zijn en zo instinctief mogelijk zijn

• bij het putten, controleren van de techniek en mentale weerbaarheid trainen

• bij de swing de gedachteweg van de techniek- en impactverbetering

Inhoud

• het trainen van de verschillende routines en het timen van de routines

• technische controle van de puttleerdoelen en wedstrijdgerichte training

• swing impact- en ritmedrills

• mentale thema ‘zelfkennis’ doorspreken
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TRAINING 11 - COURSE MANAGEMENT EN AFSTANDSCONTROLE

Doel

• theoretische kennis vergroten van stap 3 en 4 van course management en deze stappen in de 
praktijk getraind hebben

• vergroten van de afstandscontrole bij de full swing

Inhoud

• stap 3 en 4 van course management (maken van een keuze en handelen met overtuiging) in 
de baan bespreken en trainen

• bij de swing afstandscontroledrills in de baan doen
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TRAINING 12 - VISUALISATIE, GEBRUIK STROKE SAVER EN AFSTANDSTABEL

Doel

• weten hoe een baanboekje werkt en gebruikt moet worden

• het hebben van een correcte afstandstabel

• weten hoe je moet visualiseren en drills kennen die je kunt doen om dit te trainen

Inhoud

• visualisatiedrills doen

• het gehele baanboekje pagina voor pagina doorlopen en alles bespreken

• maken van een afstandstabel voor de full swing en wedges

TRAINING 13 - INSPEELROUTINE, VIJF ONDERDELEN VAN COURSE 
MANAGEMENT, VISUALISATIE, VERSCHILLENDE LIGGINGEN

Doel
Herhaling theorie van course management en daardoor steeds meer onbewust bekwaam wor-
den in deze theorie en het in de praktijk kunnen toepassen.

Inhoud

• doen van de normale inspeelroutine voor de ronde en hierop feedback geven

• herhaling van de vijf course management onderdelen, visualisatie en verschillende liggingen 
in de baan (inclusief slagadministratie)

TRAINING 14 - PUTTEN EN KORT SPEL

Doel

• technische check van het putten d.m.v. het puttsysteem

• afstandscontrole verbeteren van het korte spel

Inhoud

• trainen van het putten (eerst puttsysteem checken)

• bij het putten de verschillende manieren van het lezen van de green bespreken en kijken wat 
het beste past bij de speler

• kortespel-afstandscontrole trainen en bij het chippen de vlieg-rolverhouding trainen met de 
verschillende clubs
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TRAINING 15 - AFSTANDSCONTROLE EN PUTTEN

Doel
Afstandscontrole verbeteren van het korte spel.

Inhoud

• afstandscontrole van de swing en long wedges trainen in de baan

• putten trainen onder wedstrijddruk, ook het lezen van de green herhalen en trainen

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid en discipline

TRAINING 16 - LEERDOELEN

Doel
Evalueren van de leerdoelen.

Inhoud

• doen van de warming-up en scherpteoefeningen (eventueel met draai- en verplaatsdrills)

• van alle technieken opnamen maken om de leerdoelen met de speler te evalueren (het leer-
doelendocument maken, eventueel een samenvatting maken voor in de tas aan de hand van 
de technieksystemen)
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PERIODE 4 - SEASON

Season (7 maanden)

Maand: half april tot en met eind oktober

• Probleemoplossende technische begeleiding (afhankelijk van ronde-analysekaarten).

• Tactiek (veel situaties spelen in de baan).

• Testjes, scoren, up and down games (heel veel kort spel).

• Fysiek onderhoudsprogramma.

• Mentaal-persoonlijke probleemoplossende begeleiding.

• Wedstrijdbegeleiding/steunen (zowel als het goed gaat, als wanneer het minder goed gaat).

Checklist voor de coach/professional

• De coach/professional legt aan de speler de inhoud van deze periode uit.

• Aan het eind van deze periode maakt de coach/professional de opnamen voor de technische 
leerdoelen.

• De trainingen zullen in deze periode gericht zijn op het controleren van de geëvalueerde leer-
doelen (de speler regelmatig op zijn verantwoordelijkheid wijzen m.b.t. het bijhouden van de 
basis) en het oplossen van eventueel nieuwe technische problemen die balvluchtproblemen 
opleveren. Heel veel short game, vooral in test- en spelvormen.

• Baantrainingen het herhalen van de punten uit de vorige periode.

> Voorbeeldpercentages voor de besteding van de trainingstijd.

 50% Spelen

 10% Swing en wedges

 20% Short game

 20% Putten

Prioriteit Techniek/overige zaken Aandachtspunten  Gerealiseerd?

1.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

2.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

3.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

4.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee

5.  ............................................................................ ......................................................................................................................................  Ja/Nee
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TRAINING 1 - LEERDOELEN EN TECHNIEKSYSTEMEN

Doel

• bespreken van de leerdoelen (na de evaluatie in de leerdoelenvergadering)

• alle technieksystemen checken, zodat de speler dit zelf nog beter kan doen aan het begin van 
iedere training

• in deze week ook een afspraak maken met een clubfitter om de lie, loft en grips nog een keer 
te controleren

Inhoud
Bespreken van het leerdoelendocument op De Golf Academie. Het controleren van alle technie-
ken aan de hand van de technieksystemen.

TRAINING 2 - SPELEN

Doel

• bepaalde thema’s binnen course management trainen (naar inzicht van de coach/professio-
nal)

• verbeteren van de visualisatieskills van de speler

• trainen van de verschillende balvluchten

• automatiseren van de slagadministratie

Inhoud

• vijf onderdelen voor course management in de baan trainen

• visualisatiedrills in de baan trainen

• balvluchten in de baan trainen (vooral ook lage spinloze ballen)

• bij alle slagen de slagadministratie doen

TRAINING 3 - AFSTANDSCONTROLE

Doel
Vergroten van de afstandscontrole van alle lange slagen.

Inhoud

• trainen van afstandscontrole bij de full swing en wedges

• maken van een afstandstabel
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TRAINING 4 - ALLE TECHNIEKEN, WEERSTANDTRAINING

Doel

• controleren van alle technieken

• vergroten van de mentale weerbaarheid

Inhoud

• aan de hand van de technieksystemen alle technieken controleren

• weerstandgerichte wedstrijden

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid en discipline

TRAINING 5 - SHORT GAME, PUTTEN

Doel

• trainen van afstandscontrole d.m.v. landingsspots

• checken van de basistechniek van het putten en het vergroten van de afstandscontrole/leng-
tegevoel

Inhoud

• techniek controleputten d.m.v. het puttsysteem daarna lengtedrills en het lezen van de green 
herhalen

• short game training met als thema landingsspots (bij alle slagen)

TRAINING  6 - SPELEN

Doel
Persoonlijke doelen binnen het mentale en/of course management vlak behalen.

Inhoud
Door de coach/professional uitgezochte course management en mentale thema’s en drills 
(voorstel is eventueel luck off draw of alleen lage ballen spelen vanuit iedere situatie).

TRAINING  7 - AFSTANDSCONTROLE EN LANDINGSSPOTS

Doel

• vergroten van de afstandscontrole bij alle slagen

• het verbeteren van het raken van het gekozen landingsspotje

Inhoud

• vergroten van de afstandscontrole bij alle technieken behalve het putten d.m.v. drills

• werken met landingsspots bij het chippen, bunker en wedges
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TRAINING 8 - SPELEN

Doel 

• de thema’s voorspelen, maken van een gameplan, algemene zaken die in de stroke saver 
staan, nogmaals in de praktijk bespreken en trainen

• het bespreken van de belangrijkste wat-als-scenario’s kan de speler rust geven op het mo-
ment dat ze voorkomen

Inhoud

• maken van een gameplan d.m.v. goed voor te spelen

• bespreken van het gameplan inclusief de overige inhoud van de stroke saver

• nog een keer samen kijken naar de gemaakte wat als-scenario’s (vooral wedstrijdvoorberei-
ding, vroege en late starttijd, etc.)

TRAINING 9 - PUTTEN, SWING EN WEDGES

Doel
Het op orde houden van de techniek van de swing, putt-en wedge-schoten.

Inhoud

• controleren van het putten d.m.v. het puttsysteem en daarna wedstrijdgericht trainen

• technisch trainen van de wedges en full swing

TRAINING 10 - INSPEELROUTINE, OBSERVEREN VAN DE INSPEELROUTINE EN 
EVENTUEEL AANPASSEN

Doel
Persoonlijke doelen op course management en mentaal gebied voor de ronde vastleggen en 
evalueren spelen.

Inhoud

• doen van de normale inspeelroutine en hierop feedback geven

• spelen in de baan met van tevoren duidelijke doelen op mentaal en course management 
gebied
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TRAINING 11 - CHECKEN VAN ALLE TECHNIEKSYSTEMEN

Doel
Alle basistechnieken checken, zodat de basis op orde blijft.

Inhoud
Alle basistechnieken controleren aan de hand van de technieksystemen.

TRAINING 12 - WEDSTRIJDJES EN LIGGINGEN

Doel
Verschillende liggingen in wedstrijdsituatie trainen en observeren.

Inhoud

• alle soorten liggingen rondom de green in wedstrijdvorm uitvoeren, de coach/professional 
kijkt naar de technische vaardigheid, routine, werken met landingsspot, afstandscontrole en 
juiste tactische keuze

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid en discipline

TRAINING 13 - SPELEN

Doel 
Persoonlijke doelen op course management en mentaal gebied voor de ronde vastleggen en 
daarna evalueren.

Inhoud

• doen van de warming-up en scherpteoefeningen (eventueel met draai- en verplaatsdrills)

• spelen in de baan met van tevoren duidelijke doelen op mentaal en course management 
gebied (voorstel worstball of alleen lage ballen spelen)

TRAINING 14 - PUTTEN, AFSTANDSCONTROLE ALLE SLAGEN

Doel

• controleren van de techniek bij het putten

• verbeteren van de afstandscontrole bij de verschillende slagen

Inhoud
Bij het putten eerst het puttsysteem checken, daarna wedstrijdjes zowel voor kort, lag en speed 
putts. Afstandsdrills voor bunker, swing-, wedge- en chipschoten.
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TRAINING 15 - CHECKEN VAN ALLE TECHNIEKEN

Doel
Alle basistechnieken checken, zodat de basis op orde blijft.

Inhoud
Alle basistechnieken controleren aan de hand van de technieksystemen.

TRAINING 16 - SPELEN

Doel
Persoonlijke doelen op course management en mentaal gebied voor de ronde vastleggen en 
evalueren.

Inhoud
Spelen in de baan met van tevoren duidelijke doelen op mentaal en course management gebied 
(voorstel midden green aanspelen).

TRAINING 17 - PUTTEN, AFSTANDSCONTROLE ALLE SLAGEN

Doel

• controleren van de techniek bij het putten

• verbeteren van de afstandscontrole bij de verschillende slagen

Inhoud

• bij het putten eerst het puttsysteem checken, daarna wedstrijdjes zowel voor kort, lag en 
speed putts

• afstandsdrills voor de bunker-, swing-, wedge- en chipschoten

TRAINING 18 - WEDSTRIJDJES EN LIGGINGEN

Doel
Verschillende liggingen in wedstrijdsituatie trainen en observeren.

Inhoud
Alle soorten liggingen rondom de green in wedstrijdvorm uitvoeren. De coach/professional 
kijkt naar de technische vaardigheid, routine, werken met landingsspot, afstandscontrole, juiste 
tactische keuze.
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TRAINING 19 - CHECKEN VAN ALLE TECHNIEKSYSTEMEN

Doel
Alle basistechnieken checken, zodat de basis op orde blijft.

Inhoud
• alle basistechnieken controleren aan de hand van de technieksystemen

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid en discipline

TRAINING 20 - SPELEN

Doel
Persoonlijke doelen op course management en mentaal gebied voor de ronde vastleggen en 
evalueren.

Inhoud
Spelen in de baan met van tevoren duidelijke doelen op mentaal en course management gebied 
(voorstel Par or die).

TRAINING 21 - PUTTEN EN AFSTANDSCONTROLE ALLE SLAGEN

Doel

• controleren van de techniek bij het putten

• verbeteren van de afstandscontrole bij de verschillende slagen

Inhoud

• bij het putten eerst het puttsysteem checken, daarna wedstrijdjes zowel voor kort, lag en 
speed putts

• doen van de warming-up en scherpteoefeningen (eventueel met draai- en verplaatsdrills)

• afstandsdrills voor de bunker-, swing-, wedge- en chipschoten

TRAINING 22 - WEDSTRIJDJES EN LIGGINGEN

Doel
Verschillende liggingen in wedstrijdsituatie trainen en observeren.

Inhoud
Alle soorten liggingen rondom de green in wedstrijdvorm uitvoeren. De coach/professional 
kijkt naar de technische vaardigheid, routine, werken met landingsspot, afstandscontrole, juiste 
tactische keuze.
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TRAINING 23 - SPELEN

Doel
Persoonlijke doelen op course management en mentaal gebied voor de ronde vastleggen en 
evalueren.

Inhoud 
Spelen in de baan met van tevoren duidelijke doelen op mentaal en course management gebied 
(voorstel geen oefenswings of alleen lage ballen slaan).

TRAINING 24 - CHECKEN VAN ALLE TECHNIEKSYSTEMEN

Doel
Alle basistechnieken checken, zodat de basis op orde blijft.

Inhoud

• alle basistechnieken controleren aan de hand van de technieksystemen

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid en discipline

TRAINING 25 - PUTTEN EN AFSTANDSCONTROLE ALLE SLAGEN

Doel

• controleren van de techniek bij het putten

• verbeteren van de afstandscontrole bij de verschillende slagen

Inhoud

• bij het putten eerst het puttsysteem checken daarna wedstrijdjes zowel voor kort, lag en 
speedputts

• doen van de warming-up en scherpteoefeningen (eventueel met draai- en verplaatsdrills)

• afstandsdrills voor de bunker-, swing-, wedge- en chipschoten

TRAINING 26 - WEDSTRIJDJES EN LIGGINGEN

Doel
Verschillende liggingen in wedstrijdsituatie trainen en observeren.

Inhoud
Alle soorten liggingen rondom de green in wedstrijdvorm uitvoeren. De coach/professional 
kijkt naar de technische vaardigheid, routine, werken met landingsspot, afstandscontrole, juiste 
tactische keuze.
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TRAINING 27 - SPELEN

Doel
Persoonlijke doelen op course management en mentaal gebied voor de ronde vastleggen en 
evalueren.

Inhoud
Spelen in de baan met van tevoren duidelijke doelen op mentaal en course management gebied 
(voorstel commentator voor je eigen spel).

TRAINING 28 - PUTTEN EN AFSTANDSCONTROLE ALLE SLAGEN

Doel

• controleren van de techniek bij het putten

• verbeteren van de afstandscontrole bij de verschillende slagen

Inhoud

• bij het putten eerst het puttsysteem checken, daarna wedstrijdjes zowel voor kort, lag en 
speedputts

• doen van de warming-up en scherpteoefeningen (eventueel met draai- en verplaatsdrills)

• afstandsdrills voor de bunker-, swing-, wedge- en chipschoten

TRAINING 29 - CHECKEN VAN ALLE TECHNIEKSYSTEMEN

Doel
Alle basistechnieken checken zodat de basis op orde blijft.

Inhoud 

• alle basistechnieken controleren aan de hand van de technieksystemen

• een waarden- en normenthema bespreken, zoals eerlijkheid en discipline

TRAINING 30 - SPELEN

Doel
Persoonlijke doelen op course management en mentaal gebied voor de ronde vastleggen en 
evalueren.

Inhoud
Spelen in de baan met van tevoren duidelijke doelen op mentaal en course management gebied 

(voorstel worstball).
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MEERJARENPLAN

Het maken van een meerjarenplan is essentieel voor de ontwikkeling van de speler. In het plan 
zullen de doelen worden vastgesteld voor de komende jaren. In dit boek zal geen voorbeeld van 
een meerjarenplan worden opgenomen. Deze zal als invuldocument op De Golf Academie te 
vinden zijn.
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De Par-4 test is gebaseerd op het maken van een korte slag met 

daarna maximaal 3 putts en een aantal lange afstandputts. Het 

doel is om in elke afzonderlijke situatie uit te holen. 

• Zet bij een (oefen)hole een aantal afstanden uit en markeer 

deze. Alle afstanden in de test zijn gemeten in meters tot de 

hole.

• Voor de putt 13, 16 en 20 meter tot de hole op de green.

• Voor de chip 9, 12, 15 meter tot de hole, maximaal 5 meter van 

de greenrand.

• Voor de pitch 20 meter tot de hole, minimaal 5 meter van de 

greenrand.

• Er wordt met 1 bal gespeeld, zodat er bij iedere situatie maar 

1 kans is om te scoren. 

• Speel de test in de volgorde zoals is aangegeven. 

• Noteer bij iedere situatie het aantal putts gemaakt op de 

green. (Bij de lange putts is dit dus gelijk aan de score.)

PAR-4 TEST OVER 9 HOLES - PUTTEN, CHIPPEN, PITCHEN

STAP 1, 2 EN 3 - PAR-4 TEST
DE

POWERED BY 
NGF, PGA HOLLAND 

& NVG

VOER JE RESULTATEN IN OP WWW.DEGOLFACADEMIE.NL

Putt 20 m

Putt 16 m

Putt 13 m
Pitch 20 m

Pitch 20 m

Pitch 20 m Afstand 5 meter van de green

3

8

7

9

5

2

1

Chip 15 m

Chip 12 m

Chip 9 m
4

6

STAP

1
STAP

2

   AANTAL

‘HOLE’ SCORE PUTTS

1  PUTT 13 METER  

2  CHIP 9 METER  

3  PITCH 20 METER  

4  PUTT 16 METER  

5  CHIP 12 METER  

6  PITCH 20 METER  

7  PUTT 20 METER  

8  CHIP 15 METER  

9  PITCH 20 METER  

 TOTAAL 
 

   AANTAL

‘HOLE’ SCORE PUTTS

1  PUTT 13 METER  

2  CHIP 9 METER  

3  PITCH 20 METER  

4  PUTT 16 METER  

5  CHIP 12 METER  

6  PITCH 20 METER  

7  PUTT 20 METER  

8  CHIP 15 METER  

9  PITCH 20 METER  

 TOTAAL 
 

DATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

STAP

3
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De Par-3 test is gebaseerd op het maken van een korte slag met 

daarna maximaal 2 putts en een lange afstandputt. Het doel is 

om in elke afzonderlijke situatie uit te holen. 

• Zet bij een (oefen)hole een aantal afstanden uit en markeer 

deze. Alle afstanden worden gemeten in meters tot de hole.

• Voor de putt 16 meter tot de hole op de green.

• Voor de chip 12, 15, 18 meter tot de hole, maximaal 5 meter van 

de greenrand.

• Voor de pitch 20 meter tot de hole, minimaal 5 meter van de 

greenrand.

• Voor de bunkerslag 9 en 12 meter tot de hole vanuit een 

 greenside-bunker.

• Er wordt met 1 bal gespeeld, zodat er bij iedere situatie maar 

1 kans is om te scoren. 

• Speel de test in de volgorde zoals is aangegeven. 

• Noteer bij iedere situatie het aantal putts gemaakt op de 

green. (Bij de lange putt is dit dus gelijk aan de score.)

PAR-3 TEST OVER 9 HOLES - PUTTEN, CHIPPEN, PITCHEN, BUNKER

STAP 3 - PAR-3 TEST
DE

POWERED BY 
NGF, PGA HOLLAND 

& NVG

VOER JE RESULTATEN IN OP WWW.DEGOLFACADEMIE.NL

Afstand 5 meter van de green

Putt 16 m

Pitch 20 m

Pitch 20 m

Pitch 20 m

Chip 12 m
Chip 15 m

Chip 18 m
4

7
Bunker 9 m

Bunker 12 m

2
5

8

1

6

3

9

STAP

3

   AANTAL

‘HOLE’ SCORE PUTTS

1  PUTT 16 METER  

2  CHIP 12 METER  

3  PITCH 20 METER  

4  BUNKER 12 METER  

5  CHIP 15 METER  

6  PITCH 20 METER  

7  BUNKER 9 METER  

8  CHIP 18 METER  

9  PITCH 20 METER  

 TOTAAL 
 

   AANTAL

‘HOLE’ SCORE PUTTS

1  PUTT 16 METER  

2  CHIP 12 METER  

3  PITCH 20 METER  

4  BUNKER 12 METER  

5  CHIP 15 METER  

6  PITCH 20 METER  

7  BUNKER 9 METER  

8  CHIP 18 METER  

9  PITCH 20 METER  

 TOTAAL 
 

DATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De Par-3 test is gebaseerd op het maken van een korte slag met 

daarna maximaal 2 putts. Het doel is om in elke afzonderlijke 

situatie uit te holen. 

• Zet bij een (oefen)hole een aantal afstanden uit en markeer 

deze. Alle afstanden worden gemeten in meters tot de hole.

• Voor de chip 12, 15 en 18 meter tot de hole, maximaal 5 meter 

van de greenrand.

• Voor de pitch 20, 25 en 30 meter tot de hole, minimaal 5 me-

ter van de greenrand.

• Voor de bunkerslag 9, 12 en 15 meter tot de hole vanuit een 

greenside-bunker.

• Er wordt met 1 bal gespeeld, zodat er bij iedere situatie maar 

1 kans is om te scoren. 

• Speel de test in de volgorde zoals is aangegeven. 

• Noteer bij iedere situatie het aantal putts gemaakt op de 

green.

PAR-3 TEST OVER 9 HOLES - PUTTEN, CHIPPEN, PITCHEN, BUNKER

STAP 4, 5 EN 6 - PAR-3 TEST
DE

POWERED BY 
NGF, PGA HOLLAND 

& NVG

VOER JE RESULTATEN IN OP WWW.DEGOLFACADEMIE.NL

Afstand 5 meter van d
e 

gr
ee

n

Chip 15 m
rough

Pitch 20 m
semi-rough

Chip 18 m
rough

Chip 12 m
fairway

Bunker 9 m uphill

Bunker 12 m

Bunker 15 m

8

7

4

1

2

3

6
9

Pitch 25 m
fairwayPitch 30 m

fairway

5

STAP

4
STAP

5
STAP

6

   AANTAL

‘HOLE’ SCORE PUTTS

1  CHIP 12 METER  
 FAIRWAY

2  PITCH 20 METER  
 SEMI-ROUGH

3  BUNKER 15 METER  
 NORMAAL

4  CHIP 18 METER  
 ROUGH

5  PITCH 25 METER  
 FAIRWAY

6  BUNKER 12 METER  
 NORMAAL

7  CHIP 15 METER  
 ROUGH

8  PITCH 30 METER  
 FAIRWAY

9  BUNKER 9 METER  
 UPHILL

 TOTAAL 
 

   AANTAL

‘HOLE’ SCORE PUTTS

1  CHIP 12 METER  
 FAIRWAY

2  PITCH 20 METER  
 SEMI-ROUGH

3  BUNKER 15 METER  
 NORMAAL

4  CHIP 18 METER  
 ROUGH

5  PITCH 25 METER  
 FAIRWAY

6  BUNKER 12 METER  
 NORMAAL

7  CHIP 15 METER  
 ROUGH

8  PITCH 30 METER  
 FAIRWAY

9  BUNKER 9 METER  
 UPHILL

 TOTAAL 
 

DATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De Par 2-test is gebaseerd op het maken van een korte slag 

met daarna maximaal 1 putt. Dit noemen wij een “up and 

down” of een “scramble”. Deze schoten zijn nodig als een 

green niet in regulatie wordt gespeeld. Voor deze test kun je 

een putter en twee wedges naar eigen keuze gebruiken. 

• Zet bij een (oefen)hole een aantal afstanden uit en markeer 

deze. Alle afstanden worden gemeten in meters tot de hole.

• Voor de chip 9, 12 en 15 meter tot de hole, maximaal 5 meter 

van de greenrand. De 15-meterligging vanuit de rough.

• Voor de pitch 15 meter tot de hole, minimaal 5 meter van de 

greenrand.

• Voor de bunkerslag 9, 12 en 15 meter tot de hole vanuit een 

greenside-bunker.

• Voor de lob 10 en 15 meter tot de hole over een hindernis.

• Er wordt met 1 bal gespeeld, zodat er bij iedere situatie 

maar 1 kans is om te scoren. Hole altijd uit.

• Speel de test in de volgorde zoals is aangegeven. 

• Speel de serie 2 keer, voor een totaal van 18 holes.

PAR-2 TEST OVER 18 HOLES - CHIPPEN, PITCHEN, BUNKER, LOBSHOT

STAP 7, 8, 9 - PAR-2 TEST
DE

POWERED BY 
NGF, PGA HOLLAND 

& NVG

VOER JE RESULTATEN IN OP WWW.DEGOLFACADEMIE.NL

    LENGTE     LENGTE
   AANTAL EERSTE    AANTAL EERSTE

‘HOLE’ SCORE PUTTS PUTT ‘HOLE’ SCORE PUTTS PUTT

1  CHIP 9 METER    
10   CHIP 9 METER   

2  PITCH 15 METER    
11  PITCH 15 METER    

3  BUNKER 9 METER    
12  BUNKER 9 METER    

4  CHIP 12 METER    
13  CHIP 12 METER    

5  LOB 15 METER    
14  LOB 15 METER    

 Over een hindernis     Over een hindernis

6  BUNKER 15 METER    
15  BUNKER 15 METER    

7  CHIP 15 METER    
16  CHIP 15 METER    

 Uit de rough     Uit de rough

8  LOB 10 METER    
17  LOB 10 METER    

 Over een hindernis     Over een hindernis

9  BUNKER 12 METER    
18  BUNKER 12 METER    

                        TOTAAL 
 

A
fstand 5 m

eter van de green

5

7

8

2

1
4

6

9

3

Pitch 15 m

Chip 15 m
uit de rough

Chip 12 m

Chip 9 m

Lob 10 m

Lob 15 m Bunker 9 m

Bunker 12 m

Bunker 15 m

STAP

7
STAP

8
STAP

9

DATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ONDERSTEUNING DE GOLF ACADEMIE

Om je te ondersteunen is er een groot aantal producten verkrijgbaar via www.golfboeken.nl. 

VOOR DE PROFESSIONAL

• Golfprofessional handboek

• Set Spelersboekjes

• GripIt Rite, van allemaal 1 en een folder om te bestellen

 - Mannen - Rechts, Links, Rechts-klein, Links-klein

 - Vrouwen - Rechts

 - Junior - Rechts, Links

VOOR DE SPELER

• Golf Startpakket

 - Welkom in Golf brochure

 - Spelersboekjes 1 t/m 3

 - Golfregels en Amateurstatus Regels vanaf 2016

 - Samenvatting van de golfregels en het EGA Handicap Systeem

 - Golfregels voor startende golfers (boek)

 - Oefenvragen voor het golfregelexamen (boek)

 - Golfregels in de praktijk (dvd)

 - De Golf Academie: inlogcode

 - GripIt Rite: tegoedbon

• Stap 1 t/m 6

 - Losse spelersboekjes te koop

 -

• Stap 7, 8 en 9

 - Samengenomen in 1 boekje

• Putt-spiegeltje

• GripIt Rite

> Zie www.golfboeken.nl (zo nodig het B2B gedeelte van de site) voor het Golf Startpakket, losse 
onderdelen van het Golf Startpakket en meer verwante producten.

http://www.golfboeken.nl. 
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SPELERSBOEKJES

De kracht van het 9-stappenplan is dat de speler bij iedere stap een eigen Spelersboekje heeft. 
In dit boekje zijn zaken beschreven die van belang zijn voor de speler en die uitgelegd worden 
door de golfprofessional. Ondersteunend materiaal, zoals foto’s van de set-up of een fragment 
van een beweging zijn hierin te vinden. De speler heeft de mogelijkheid om in het boekje aante-
keningen te maken naar aanleiding van de les. Daarnaast treft de speler tests en oefeningen aan 
en heeft de mogelijkheid om alvast de volgende les voor te bereiden. In dit boek wordt regelma-
tig gerefereerd aan het Spelersboekje.
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TRAININGSHULPMIDDELEN

Wij hebben in eerste instantie een aantal hulpmiddelen aanbevolen, maar de lijst is uiteraard 
niet volledig. Er zijn tal van hulpmiddelen die kunnen voorzien in het effectief verbeteren van de 
techniek van een speler. Dit kan hightech zijn, maar dit kunnen ook huis-tuin-en-keukenspullen 
zijn, zoals touw en bamboestokken. We nodigen je uit om zelf uitgevonden/bedachte hulpmid-
delen te delen met branchegenoten en/of collega’s.

GRIPIT RITE

De GripIt Rite is een hulpmiddel om het vastpakken van de club goed te ontwikkelen. Hierbij 
gaat het om alle clubs met uitzondering van de putter. Het belang van een goede grip is 
essentieel voor het aanleren van een goede swing, pitch, bunker of chip. Het voorkomt blessu-
res en de kans op rechte ballen is aanzienlijk groter. Laat de speler in de eerste paar lessen 
standaard met dit hulpmiddel oefenen, zodat 
de handen wennen aan deze manier van 
vasthouden. Daarnaast is het voor de speler 
ook belangrijk dat de GripIt Rite iedere keer 
goed wordt bevestigd op de club. In de 
Spelersboekjes wordt hier aandacht aan 
besteed, maar het verdient de voorkeur dit een 
aantal keren met de speler te oefenen.

Installatie op de club

• Plaats de GripIt Rite met het plastic klepje omlaag, zodanig dat het einde van het klepje gelijk 
is aan de hoogte van de onderkant van het handvat.

• Klik het klepje omhoog en draai de GripIt Rite zodanig dat de 0-gradenlijn parallel loopt aan 
de rand van het clubblad. 

• Druk nu de GripIt Rite vast op het handvat en controleer of de 0-gradenlijn en de rand van 
het clubblad nog steeds parallel lopen. 
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