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1. Putten 

 
Met putten raken we de bal met een putter in de opwaartse beweging, zodat de bal in de hole of 
er zo dicht mogelijk bij eindigt. Bij het putten laat je de bal vooral rollen waarbij de bal op of rond 
de green ligt. 
Twee factoren bepalen hoofdzakelijk het resultaat: richting en afstand. Het doseren van 
zwaailengte en tempo en het richten van het clubblad is daarom doorslaggevend.  

 

 
 
 
 
Essentiele aandachtspunten 

- Grip in de levenslijn om rotatie van de onderarmen en polsen te vermijden 
- Voorste oog boven de bal(om beter te kunnen sturen en de lijn te lezen) kijk met je sterke 

oog voor een goede stroke 
- Clubblad haaks op de doellijn 
- Lichaam geheel evenwijdig aan de doellijn (schouders/ knieën/ heupen/ voeten) 
- Bal links van het midden(borstbeen)voor opwaarts raken(hierdoor stimulatie ervan) 
- Lichaam rustig houden, onderlichaam stil, kanteling vanuit de schouders 
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1.1. Grip   

- Position: Grip ligt in beide handpalmen (levenslijn) 
- Placement: reverse overlapping grip of cross handed. Alle gripvarianten mogelijk  
 afhankelijk persoonlijke voorkeur. Duimen liggen in de natuurlijke anatomische stand 
 recht op het vlakke gedeelte van de grip 
- Pressure: zo min mogelijk gripdruk voor optimaal gevoel, als gripdruk 5  
 het hardst knijpen is, is gripdruk 2 de beste gripdruk 
- Polsgewricht stabiliseren voor controle clubhoofd 
- Precision: routine ontwikkelen 
 
 

             
 

1.2. Aim 

- Voeten staan parallel aan de doellijn(voor het behouden rechte stroke) 
- Clubblad haaks op het doel(bepaald voor 80% de richting en rol van de bal) 
- Voeten staan tussen heup en schouderbreedte (voor controle over lichaam) 
- Schouders, heupen en knieën staan parallel aan de doellijn 

1.3. Set-up  

- Balpositie: onder het voorste oog (in verband met het stimuleren opwaarts raken van de bal)  
 hierdoor zal de bal makkelijker gaan rollen 
- Voetenpositie: schouderbreedte voor een stabielere stand 
- Gewicht: verdeeld over beide voeten iets meer op links (55 % - 45 %) voor  
 het vergemakkelijken van het opwaarts raken en iets achterop voor stabiliteit. 
- Houding: Bolle rug, schouders en armen hangen ontspannen. Armen dicht bij het lichaam,  
 driehoek handen, armen, schouders 
- Bovenste borstwervels/ nekwervels in het horizontale vlak houden voor pendulebeweging  
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- Spierspanning: zowel bij korte als bij lange putts is de beweging vanuit de grote rompspieren 
het belangrijkste waarbij de vormspanning gehandhaafd blijft door middel van minimale 
spierspanning  
   

 

1.4. Beweging 

- Pendulebeweging waarbij de polsen passief blijven, bij lange putts is lichte polsactie 
toegestaan 
- De lengte van de achterzwaai bepaalt de afstand die de bal zal afleggen 
- Korte putts: clubblad beweegt haaks op de doellijn 
- Lange putts: clubblad komt iets naar binnen ten opzichte van de doellijn, omdat de zwaaibaan 
ook iets naar binnen is of kan zijn 
- Onderlichaam staat in de zelfde positie als de set-up 
- Driehoek blijft gelijk, net als in de set-up 
 

 
 
 
Impact 
- Clubhoofd staat haaks op de doellijn 
- Bal raken in een opwaartse, versnelde beweging, metronoom tempo (maatgevoel) 
- Bal raken in de sweetspot (voor een meest constant resultaat afstand) 
 
Follow Through 
- De doorzwaai bij korte putts recht 
- Driehoek is nog steeds het zelfde als bij de set-up 
- De doorzwaai bij lange putts iets naar binnen 
- De follow through vasthouden (clubblad naar het doel) isolatie van de beweging en denk aan  
 spotten! (behouden  hoeken, posities set-up) 
-  Hoofd is iets meegedraaid richting het doel, maar niet het lichaam!
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2. Chippen 

 
Bij het chippen is het de bedoeling de bal van buiten de green, op de green te spelen en de bal zo 
dicht mogelijk bij of in de hole te laten eindigen. 
 
De clubkeuze is afhankelijk van de vlucht en hoeveelheid rol die de bal moet afleggen. Zo zal bij 
een lange chip, waarbij de speler veel green heeft om mee te werken, gebruik gemaakt worden 
van een langer ijzer zoals de ijzer 6, 7 of 8. Terwijl bij een korte chip met weinig green om mee te 
werken gebruik gemaakt wordt van een wedge. In het algemeen werken we met 7, 8, 9, pw en sw. 
 

2.1. Essentiele aandachtspunten 

- Club wat korter grippen voor meer controle 
- Gripdruk matig tot ontspannen. (voor gevoel) 
- Voetenstand ongeveer op heupbreedte (dit bevordert een eenassige slag) 
- Voetenstand parallel aan doellijn, of licht geopend, schouders, handen en club wel  
 in een lijn op het doel! 
- Balpositie in het midden van de stand of iets rechts ervan 
- Gewicht meer op het voorste been 
- Armen hangen ontspannen onder de schouders 
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2.2. Grip 

- Placement: Normale swinggrip, interlock, puttgrip, afhankelijk voorkeur en  grootte, souplesse  
en kracht van de handen lager vastpakken voor meer controle 
- Position: handen parallel aan elkaar (hierdoor een geheel, samenwerking) pinkmuis van de  
Linker-hand boven op de club           
- Pressure: Een matige tot losse gripdruk voor meer gevoel 3 van maximaal 5   
- Precision: vastpakken op steeds dezelfde manier (zelfde grip gebruiken) en iets lager  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

2.3. Aim    

- Smalle voeten stand (bv heupbreedte of smaller) 
- Stand parallel aan de doellijn, of licht geopend 
- Plaats het clubblad haaks op de doellijn 

 

2.4. Setup 

- Balpositie: in het midden, of tussen het midden en de achterste voet 
- De afstand is goed wanneer de armen loodrecht onder de schouders hangen 
- Gewicht: voor ca 60% op het voorste been (links) 
- Swingcentrum links van de bal voor stimuleren neerwaarts raken. 
- Gewicht meer op het midden tot de hak van de voet voor stabiliteit 
- Voetenstand: heupbreedte, links iets open 
- Lichaamshouding: vanuit de heupen naar voren kantelen, iets rondere rug dan bij de full swing 
- Linkerarm en club in een lijn, dit ook voor het accentueren om niet te chippen vanuit de 
polsen 
- Armen ontspannen naar beneden laten hangen 
- Spierspanning: lichte voorspanning in het bovenlichaam, onderlichaam iets meer spanning 
 
 



 8 

2.5. Beweging   

Pendulebeweging, waarbij de driehoek armen schouders gehandhaafd blijft, afhankelijk van de 
afstand die je moet overbruggen 
 
 
Backswing 
- Pendulebeweging vanuit de armen en schouders (zo min mogelijke polsactie)  
- Achterste elleboog dichter bij het lichaam, wijst naar het lichaam 
- Lengte van de achterzwaai bepaalt in grote mate de afstand van de bal 
- Club en voorste arm blijft zo lang mogelijk in één vlak 
- Gewicht blijft op links, swingcenter blijft links van de bal 
- Hoofd blijft nagenoeg op zijn plek (spotten) 
- Backswing kan iets naar binnen bij een langere beweging 
 
 
Impact 
- Versnellende beweging door de bal 
- Voorste arm en club blijven in één vlak 
- Bal wordt geraakt in de neerwaartse zwaai, swingcenter blijft op links 
- Bal wordt geraakt in sweetspot 
- Gewicht blijft merendeels op het linkerbeen 
- Impact nagenoeg hetzelfde als set-up positie 
 
 
Follow through 
- Club blijft het verlengde van de voorste arm 
- Driehoek handen armen schouders is nog intact 
- Eindhouding vasthouden, clubblad wijst naar het doel 
- Heupen en schouders draaien licht mee naar het doel 
- Gewicht is voor 70-80% op links 
 
 
 
 



 9 

3. Pitchen 

 
Doel van de slag 
Een slag tussen 25 en 70 meter waarbij de bal het grootste gedeelte van de afstand door de lucht 
aflegt en weinig rolt. Deze slag wordt vooral gebruikt om e green aan te spelen en/of een 
hindernis te overbruggen. 
 

 

3.1. Essentiele aandachtspunten 

- Gripdruk niet te sterk vastpakken voor meer gevoel, behoud wel een constante gripdruk (voor 
gevoel/ controle afstand en bij te hoge gripdruk zal de bal eerder getopt worden) 

- Voetenstand smaller dan bij de full swing 
- Voetenstand bij gevorderde een beetje open, heupen automatisch ook  (armen, schouders en 
club blijven op de doellijn!) 
- Bal in het midden of iets rechts van het midden  
- Het swingcentrum recht op de bal(in relatie tot punt 4) 
- Armen hangen ontspannen naar beneden (loodrecht onder de schouders) bij teveel  
 handenspanning zal het death move principe niet meer lukken. 
- Altijd met een versnelling door de bal 
- Club eventueel iets korter vastpakken voor meer controle 
- De afstand wordt bepaald door de clubkeuze, de zwaailengte blijft hetzelfde (eventueel 
hoogte vastpakken aanpassen) 

 
Clubkeuze 
We werken met een ijzer 9, pw, sw of lw. 
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3.2. Grip      

- Placement: Normale swinggrip (interlock)  
- eventueel lager vastpakken voor meer gevoel 
- Position: handen parallel aan elkaar, linkerhand 2 knokkels zichtbaar 

- Pinkmuis links boven op de grip 
- De v-tjes wijzen tussen kin en rechter schouder 
- Pressure: afhankelijk sterkte van de speler, maximaal 3 van 5 maximale gripdruk 
- Neutrale stand, zelfde hoogte als bij swinggrip, evt de hoogte van het vastpakken net als de  
- swinggrip 
- Als matige gripdruk voor meer gevoel 3 van de 5  
- (maximale gripdruk) 
- Precision: Zelfde routine als bij swinggrip, steeds dezelfde grip gebruiken 
- Routine ontwikkelen 

3.3. Aim 

- Clubblad haaks op de doellijn of eventueel open bij gevorderde spelers. 
- Voeten, knieën, heupen, schouders en ogen doellijn, bij gevorderden voeten, knieën en  
- heupen licht geopend ten opzichte van de doellijn, schouders en ogen wel parallel op de 
doellijn (spoorrails-idee) 

3.4. Set-up 

- Gewichtsverdeling: 55%-45% op links. Gewicht meer op het midden tot iets op de hakken 
- Voetenstand: Stand voeten tussen heup- en schouderbreedte of iets smaller 
- Linkervoet 15 graden open, voeten parallel aan de doellijn of iets open 
- Balpositie: bal ligt in het midden. 
- Afstand tot de bal 1 handbreedte tussen linker bovenbeen 
- Houding: heupen naar voren en een rechte rug, knieën van het slot. 
- Armen hangen onder de schouders, rechterelleboog bij het lichaam 
- Lijn linkerarm en shaft in een lijn door de handen voor linker bovenbeen houden 
- Spierspanning: lichte voorspanning en startklaar in de benen 
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3.5. Beweging 

 
Backswing 
- Linkerarm horizontaal op 9 uur (klokmodel) schouderdraai 50/60 graden 
- De hoeveelheid polsknik afhankelijk van lengte van de  slag, duimen wijzen omhoog met 
gebruik de juiste hefbomen (polsknik) (voor backspin) 
- Clubhoofd wijst omhoog waarbij butt-end binnen de doellijn staat 
- Gewichtsverdeling blijft iets op het voorste been (hierdoor is de bal makkelijker in de 
neerwaartse beweging te raken) 
- Heupen ca. 20º naar rechts gedraaid 
- Beweging van het hoofd is geminimaliseerd  
 
Impact 
- Clubblad haaks op doellijn 
- Linkerarm en club in één lijn 
- Handen voor de bal op impact 
- Gewichtsverdeling 60-70 op links, swingcenter voor de bal 
- Schouders, knieën heupen al iets open gedraaid 
- Hoofd is passief 
             
Follow through 
- Rechterarm horizontaal op 9 uur (klokmodel) 
- Polsknik 90º, duimen wijzen omhoog 
- Clubhoofd wijst omhoog door de duimen 
- Gewichtsverdeling vrijwel geheel op links 
- Schouders en heupen 90º gedraaid naar het doel 
- Rechtervoet op de punt  
- Linkerarm wijst vrijwel naar het doel  
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4. De Bunker 

 
Doel van de slag:  
De bal vanuit de bunker zo dicht mogelijk bij de hole spelen.  
 

4.1. Essentiele aandachtspunten 

1.   Ingraven van de voeten voor een stevige set up (makkelijker om onder de bal te komen en het   
      swingcenter komt lager)  
2.  Gewicht voor 60% op voorste been tijdens de gehele beweging (eenassig) (ook in de set-up!)  
3.  Sluit het clubblad nooit tijdens de beweging (zeker niet tot impact)  
4.  Sla ca 5 cm  voor de bal in het zand, zodat het zand de bal de bunker uitdraagt  
5.  Sla door de bal (om zwaartekracht te generen om de bal er uit te krijgen)  
6.  balpositie links van het midden (hierdoor kom je makkelijker voor de bal in het zand) 

 

 
 

4.2. Grip:  

- Placement: Normale swinggrip(interlock)  
▪ Eventueel lager vastpakken voor meer gevoel  
- Position 
▪ handen parallel aan elkaar, linkerhand 2 knokkels zichtbaar  
- Pinkmuis links boven op de grip  
- De vtjes wijzen tussen kin en rechterschouder  
- Pressure: afhankelijk sterkte van de speler, maximaal 3 van 5 maximale gripdruk  
▪ Neutrale stand, zelfde hoogte als bij swinggrip, eventueel de hoogte van het vastpakken net 
als de swinggrip. Als matige gripdruk voor meer gevoel 3 van de 5 (maximale gripdruk)  
- Precision: Zelfde routine als bij swinggrip, dezelfde grip gebruiken. Routine ontwikkelen  
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4.3. Aim:        

 
- Voor beginners clubhoofd haaks op de doellijn en bij de gevorderden iets open   
- Bij beginners staan de voeten, knieën, heupen en schouders parallel aan het doel 
(spoorrailsidee) 
- bij de gevorderden staan deze juist meer open en opzichte van de doellijn.  
  

4.4. Set-up:  

- Gewichtsverdeling iets op links, dit in relatie tot de balpositie linkerhak  
- Voeten schouderbreedte, bij beginners haaks gevorderde iets open  
- Ingraven van de voeten voor stabiliteit  
- Balpositie links van het midden, bal links van je borstbeen.  
                      Houding: Heupen naar voren, knieën van het slot  
                      Handen voor de bal, voeten ingraven en of korter vasthouden  
- Spierspanning: meer spanning in de bovenste spieren  
- Lichte voorspanning in de benen en billen.  
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Backswing    
- Bij greenside bunkerslag is in principe de linkerarm op 10 uur (klok model) afhankelijk 
van het spelen van de gewenste afstand.   
- Gewicht blijft tijdens de backswing voor 60% op voorste been  
- Schouders draaien ongeveer 60graden,vooral meer een armenswing  
- Zwaaivlak is stijl t.o.v. de doellijn(out to in gevorderde spelers)  
- Blad open  
- Linkerarm gestrekt aan je voetenlijn  
- Clubblad staat haaks op de doellijn voor beginners, en voor gevorderden iets open  
- De club is in een lijn met de linkerarm  
- Gewicht staat voor 70% op voorste been, swingcenter zoveel mogelijk boven de bal 
- Handen staan voor de bal  
- Clubhoofd(impact) raakt het zand ca 5 cm voor de bal (afhankelijk lengte van de slag)  
- Bounce wordt benut(stuiteren)  
- Swing door de bal heen  
- Clubblad niet Sluiten voor impact!  
  
Follow through      
- Doorzwaaien naar 11 uur eindpositie  
- Gewicht staat voor 90% op het voorste been  
- Rechtervoet staat licht op de punt.  
- Heupen en schouders staan naar het doel gericht (haaks op het doel)  
- Blad blijft na impact open staan  
- De slag komt vooral uit de heuprotatie  
  
 
 
 



 

Samenvatting van de Golfregels 
 

5. De Swing 

 
Doel van de slag 
De bal met een controleerbare herhaalbare beweging naar het doel toe te slaan met  een van te 
voren geplande balvlucht volgen. 
 
Clubkeuze   
Bij de swing kunnen alle ijzers gebruikt worden die in de tas zitten met uitzondering van de putter. 
Elke club staat voor een bepaalde afstand waarbij de clubs onderling ongeveer 10/15 meter 
verschillen in afstand door de verschillen in lengte en  loft van de club. Voor het bijhouden van de 
afstand per club kan de speler onderstaand schema hanteren. 
 

AFSTANDEN TABEL    

Club Afstand Club Afstand 

Driver  Ijzer 7  

Houten 3  Ijzer 8  

Rescue  Ijzer 9  

Ijzer 3  Pitching Wedge  

Ijzer 4  Gap Wedge  

Ijzer 5  Sand Wedge  

Ijzer 6  Lob Wedge  

 
Basis 
De grip, aim en set-up zijn hetzelfde als positie 1 bij de positiemethode en zullen dus ook in deze 
volgorde besproken worden. Hetzelfde geldt voor de top backswing, impact en follow through 
welke respectievelijk positie 4, 6 en 8 zijn bij de positiemethode en komen straks ook aan bod. 
 

5.1. Essentials met betrekking tot de grip 

- Handen moeten parallel aan elkaar zitten 
- Gripdruk zodat de stok onder controle is, maar dat het niet de handen blokkeert (op een 
schaal van 1 tot 10 gripdruk 5).  Gripdruk moet vooral in de pink, ringvinger en middelvinger van 
de linkerhand en in de ringvinger en middelvinger van de rechterhand zitten 
- Handen moeten aangesloten zitten (zonder gaten), zodat ze beter kunnen samenwerken 
- Grip moet (na het wenproces) natuurlijk en comfortabel voelen 
- Grip in de linkerhand onder de pinkmuis en rechts meer in de middelste vingerkootjes 
 

5.2. Essentials met betrekking tot de beweging 

- Impact moet regelmatig zijn; Timing en ritme moet geregeld gelijk zijn 
- Clubblad recht op adrespositie en in relatie tot oplijnen recht terugkomen op het doel (impact) 
- Set-up anatomisch verantwoord, afhankelijk van lichamelijke mogelijkheden en beperkingen 
- Swingcenter moet op de juiste plaats blijven. 
- Balans moet zowel voor, na als tijdens de slag aanwezig zijn  
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5.3. Aim 

- Clubblad haaks aan het doel, voeten, knieën, heupen en schouders parallel aan de doellijn 
- Belangrijk is een goede pre-shot-routine die bij iedere slag  hetzelfde is 
- Om te leren oplijnen laat ik leerlingen ook van het gras slaan 
- Tijdens de les altijd samen duidelijk een doel afspreken op welk doel te spelen,  
- waar wil je naar toe 

 
 

5.4. Set-up 

 
Voetenpositie 
- Linkervoet maximaal 15 graden open/rechtervoet maximaal 3 graden open 
- Bij een langere stok de voeten breder plaatsen 
- Voetpositie is afhankelijk van de lichaamsbouw van de leerling 
 
Balpositie 
- Beginner; 1/3 links 2/3 rechts bij de ijzers en binnenkant linkerhak bij de houten clubs 
- Gevorderden; 1/3 links 2/3 rechts of balpositie midden uitgaande van een pitching wedge en  
- naarmate de stok langer wordt verder naar links 
- Afstand van de bal is correct als men 1½ hand afstand heeft tussen linker bovenbeen en de  
- grip, of als de linkerhand loodrecht onder de kin hangt, dit laten zien in een spiegel indien  
 mogelijk, zelf laten controleren 
 
Houding 
- Vanuit de heupen naar voren buigen met het bovenlichaam en met een rechte rug 
- Lichte buiging in de knieën (knieën van het slot) 
- Armen ontspannen en de rechterelleboog meer bij het lichaam 
- Linkerarm en club in 1 vlak. Bij gevorderden mag grip richting navel wijzen (Ben Hogan) 
- Achterkant schouder, voorkant knieën en midden van de voeten in 1 loodrechte lijn 
- Kin iets omhoog voor het vergemakkelijken van de draai 
 
Gewichtsverdeling 
- Bij de ijzers 50% links 50% rechts, bij de houten 40% links 60% rechts 
- Gewicht midden in de voeten 
- Gewicht iets aan de binnenkant van de voeten (knieën iets in een x-vorm zodat het  
 swingcentrum beter op zijn plaats kan blijven) 
 
Spierspanning 
- Ontspannen spanning in de spieren (voorspanning) 
- Iets spanning in de bovenkant van de benen 
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5.5. Achterzwaai/ backswing 

 

- De start van de backswing gebeurt vanuit het wegdraaien van de handen, armen, schouders en 
heupen, dit gaat zo goed als gelijktijdig ( 1 piece take away ) 

- Handen op 8 uur positie, waarbij de club horizontaal is en naar het doel wijst 
- De leading egde van de club staat op 8 uur positie parallel aan de ruggengraat tot recht op. 
- Handen op 9 uur met polsknik, waardoor de club en  linkerarm bijna op 90 graden staan 
- heupen draaien ongeveer 45 graden, de schouders draaien 90 graden 
- Tijdens het draaien gaan de armen verder tot in 11 uur positie 
- In de top van de backswing wijst de shaft naar het doel met een + of – van 5 graden. 
- Clubblad is evenwijdig aan de linker onderarm 
- Gewicht is voor 80 % op rechts gekomen, waarbij de rechterknie gebogen blijft 
- Linkerarm is ontspannen recht 
 
Neerzwaai / downswing 
- Start neerzwaai vanuit de benen, direct gevolgd door heupen, schouders en armen 
- Gewicht wordt verplaatst naar links 
- Zwaaibaan van de neerzwaai is vlakker dan die van de achterzwaai 
- De hoek van de club en de linker arm blijft gelijk 
- Er is een trekbeweging vanuit links totdat de handen in positie zijn om te releasen 
- Polsen en handen komen terug om positie totdat deze de impact hebben bereikt 
 
Raakpunt 
- Gewicht is voor 80 % op links 
- Hak van de rechtervoet is 0 tot 10 cm los van de grond 
- Linkerarm en de club zitten in 1 lijn 
- Schouders staan 10 graden open 
- Heupen staan 20 graden open 
- Club wijst loodrecht naar het doel en de bal wordt in de sweetspot geraakt 
 
Doorzwaai 
- Armen zijn beide gestrekt ( driehoek ) 
- Heupen en schouders draaien door, butt-end wijst richting navel 
- Gewicht is op links voor 90  % 
- Handen zijn op 3 uur positie 
- Lichaam draait verder door tot de heupen en buik naar het doel wijzen 
- Linker been is gestrekt met de knieën tegen elkaar 
 
 
 

 


