
104
STARTERS
NOG MAAR NET 

BEGONNEN MET GOLF? 
WIJ HELPEN JE  

OP WEG!

103

STARTERS, FITNESS EN STRATEGIE 
Praktische oefeningen en coursemanagement. 

praktijk

106
FITNESS

De golf-
swing vraagt 

veel van je 
spieren.Tijdvoor

een power 
 work-out! 

108
STRATEGIE

KIES JE VOOR VEILIG 
OF NEEM JE RISICO? 

KIES DE JUISTE 
ROUTE. 



104 105golfers magazine september 2017

praktijk

STARTERS SAMENSTELLING MARTIJN PAEHLIG
FOTOGRAFIE ISTOCK, ANP, GETTY IMAGES, GOLFSUPPORT

TECHNIEK

BANEN

TECHNIEK

MATERIAAL

SPELEN

GESCHIEDENIS

OREN DICHT

ER ZIJN EEN PAAR VARIANTEN waarop 
je je golfclub kunt grippen, maar echt 
ruim is de keuze niet. De interlock, de 
baseball, de overlap, dan heb je het wel 
gehad. Nee, dan de puttergrip. Let 
maar eens op, in je flight of als je tv 
kijkt, het aantal variaties lijkt oneindig 
groot. Zolang je je polsen maar niet 
beweegt, is er veel mogelijk. Handen 
naast elkaar, de clawgrip, klemmen, 
met de linkerhand boven, de rechter-
hand, een vinger langs de grip, aan 
beide kanten een vinger, je kan alle 
kanten op. Welke grip je ook kiest: voer 
deze consequent door en vervang hem 
niet als het even niet loopt. 

Get a grip

HERSTEL
WERKZAAMHEDEN

HET IS ONTZETTEND GOED BEDOELD, maar 
meestalzorgthetnietvoordeoplossing,maar
levert het juist een probleem op. Tips van 
flightgenoten.Nietalleenkrijgjezemeestal 
tijdenseenrondewaarinhettochalnietzo
lekkergaat–waaromzoujeanderstipsnodig
hebben – ze komen ook nog eens van mensen 
diedaarinderegelnietvoordoorhebben
geleerd.Dekansdatjevanderegeninde
drupraaktisaanzienlijk,enjekuntmaarbeter
jehandenvoorjeorenhoudenoferwatjesin
jestoppenalsjediehandennetevennodig
hebt voor het maken van een slag. Het omge-
keerdegeldtnatuurlijkook.Hoegrootde
verleidingookis,bijtopjetongenlaathet
probleemverhelpendooreenprofessional.
Alleendiebiedtoplossingendieookopde
langeretermijnkansvanslagenhebben.

GOEDKOOP 
DUURKOOP?

Kort golf 

Oudje

HET BLIJFT MOEILIJK TE WEERSTAAN...
eenwinkelvolmetafgeprijsdeartikelen.
Ofhetnuclubs,tassen,schoenenof
kledingbetreft:zodraereenstickerop
staatmet30,40of50%korting,zijn
velenverkocht.Ookalswedondersgoed
wetemdathetvaaktochduurkoopzal
blijkentezijn.Diegoedkopebroekvind
jetocheigenlijknietzomooi,dieschoe-
nenlopenhelemaalnietuit,omoverde
net-niet-stokkennogmaartezwijgen.

Alsjededriverdiejetochalophet
hooghad,zietstaanmetnetdedoor
jougewenstespecs:doen!Isdeshaft
eigenlijktestijf?Hebjeernognooiteen
bal mee geslagen? Heb je helemaal 
nietsnieuwsnodig?Laatdanmaar 
staan.Hoegrootdeverleidingookis,
dekansdatjelouternieuwevullingvoor
jegaragekooptisgroot.Aandeandere
kant:hoeergisdat?Jehebtertoch
évenlolvangehad...?

MEER EN MEER HOREN WE dat de 
factor tijd voor mensen een reden is 
om te stoppen met golf, of anders in 
het beste geval minder te golfen dan 
ze zouden willen. Toegegeven, een 
rondje over achttien holes kan 
behoorlijk lang duren, daar helpt 
zelfs heel snel spelen niet tegen. 
Gelukkig zijn er genoeg alternatie-
ven om wel naar de golfbaan te gaan, 
zonder per se achttien holes op de 
grote baan te spelen. Negen holes 
kunnen natuurlijk ook. Op steeds 

meer banen zijn ook nóg kortere 
rondjes mogelijk, tot vijf holes aan 
toe. Als je lid bent van een club die 
ook de beschikking heeft over een 
par-3 baan ben je helemaal spek-
koper, en ook op de drivingrange 
kun je meer dan alleen maar bal na 
bal na bal wegslaan. Verzin eens een 
spelletje, daag iemand naast je uit 
voor een wedstrijdje of ga met twee 
ballen de korte baan op en speel een 
paar holes met de slechtste bal. Al 
doe je er dan wel weer langer over. 

HET KLM OPENdatinseptemberopTheDutchwordt
gespeeld,iseenvandeoudstetoernooienvanhetconti-
nent.In1912vonddeeersteeditieplaatsopdeKoninklijke
HaagscheensindsdienwarennaastdebaaninWasse-
naartienanderebaneneenofmeerderekerengastheer:
deDomburgsche,deDoornsche,deEindhovensche,
deHilversumsche,deKennemer,deNoordwijkse,
deRosendaelsche,Toxandria,dePan,envorig
jaarvoegdeTheDutchzichbijditrijtje.
Deoorlogsjarendaargelatenginghettoernooi
altijddoor,alhinghetin2003evenaaneen
zijdendraadje.Erkongeenhoofdsponsor
gevondenworden,maarmetminderprijzen-
geldenenkelekunstgrepenkonhettoernooi
tochdoorgangvinden.Gelukkigmaar.Nietalleen
voorhettoernooizelfenhetNederlandsegolfin
hetalgemeen.Uitgerekendin2003won
MaartenLafeber.OpdeHilversumsche
bleefdeEindhovenaarSörenHansen
enMathiasGrönbergéénslagvoor
enboektezozijneerste–en
 vooralsnog enige – overwinning 
op het hoogste niveau.

Beginner? Swingproblemen? Of heb je gewoon een opfriscursus nodig? 
Deze tips, regels en wetenswaardigheden helpen je (weer) op weg. 

Voordemeesteclubgolfersiseenmooiedivoteenzeldzaam-
heid.Doordemanierwaarenwaaropwedebalraken,snijden
wenietzo’nmooistukfairwayuitdegrondalsdeprofessionals
ofbetereamateursweldoen.Maardatwilnietzeggendat
wenooiteendivotslaan,ofdatdelossestukjesgronddiewe
verplaatsennietalszodanigbehandeldmoetenworden.Leg
jedivot,hoekleinook,dusaltijdnetjesterug.Eenmooigroot
exemplaarlegjeterugalsofheteenpuzzelstukbetreft.Dat
wordtbijeenhandvolmetkleinestukjeseenstuklastiger,
maarprobeererwatvantemaken.Immers:eenkaleplekop
defairwayheeftaltijdmeertijdnodigomteherstellen.

Het repareren 
van een divot is niet 
alleen beter voor de 

baan, ook de spelers 
achter je stellen je repa-

ratiewerkzaamheden 
op prijs.

Maarten 
 Lafeber won 
in 2003 het 

Dutch Open.

Oefenen met meer 
dan een bal.



IN ALLE VOORGAANDE NUMMERS 
hebbenwevooralaandachtbesteed
aanmobiliteitenflexibiliteit,maar
latenweookkrachtnietvergeten.Je
zietvaakdatmannenwatmeerkracht

hebben,maarminderflexibiliteit,
terwijlvrouwenweerwatflexibelerzijn
maarminderkrachthebben.Maarje
hebtzewelallebeinodig.Degolfswing
issnelenexplosief,dekrachtdiedaar-

voornodigiskunjetrainen.Zie 
onderstaandeoefeningenalseen
completework-out:vandeactivatie
vanjespierentoteenexplosief
onderdeel.Let’s go!

I’VE GOT THE     POWER!
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FITNESS TEKST LIESBETH PAUWELS
FOTOGRAFIE CORNÉ VAN DER STELT

Alle oefeningen zouden op een 
gecontroleerde manier uitgevoerd 
moeten worden, in een veilige 
omgeving en binnen de fysieke 
mogelijkheden die individueel 
bepaald zijn. Daag jezelf uit, maar 
accepteer geen pijn tijdens je trai-
ning. Leg bij twijfel contact met een 
(My TPI) gecertifieerde coach. 

107

MINIBANDWALK

Spandebandomjebenen,neemjehoudingin
en zet een been een klein stapje naar voren en 
weerterugterwijlhetelastiekgespannenblijft.

Ook werken aan je 
fysieke golfdoorbraak? 
Ofjenueengevorderdegolfer
bent,heelsportief,nietzo,ofeen

beginner,iedereenheeftbaatbijeen
goedeengezondemaniervan

bewegen,datisdevasteovertuiging
vanLiesbethPauwels.

Meerinformatievindjeop
www.lpgolfperformance.nl.

SQUAT

Doenuookeenbandomjearmen
enstrekdezevoorje;squatomlaag
en kom weer omhoog.

KETTELBELL SWINGS

Zetjevoetenopschouder-
breedteenzorgervoordat
jetijdensdebewegingje
rug niet buigt! Je beweegt 
explosiefvanuitjeheupen
en spant je bilspieren aan.

KETTELBELLSQUAT

Squatenbrengtegelijker-
tijddekettelbellnaareen
kantvanjelichaam.Hou
ooknujerugrecht.

ZIJWAARTSE  
LUNGE MET PRESS

Maakeenzijwaartse
lunge,houdekettelbel
dichtbijjelichaamen
duwdezealsjeterug
staptbovenjehoofd.

LOAD & EXPLODE

Maakeenkleinesquat(load)en
komdirectindeeindpositiedoor
vanuitjeonderlichaamdekettelbell
omhoogteduwenentedraaien
(explode).Dezeoefeningkunjeeven-
tueeltoevoegenaandework-out.

2

4

3

1

5

Echt in 
vorm? Probeer 
deze variant er 
gerust achter-

aan!
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STRATEGIE

HOE SPEEL 
IK DIE LANGE 
PAR4?

© GOLF WORLD / BAUER MEDIA

HET IS EEN VRAAG DIE ELKE GOLFER 
ZICHZELF REGELMATIG STELT: Neem ik 
risicovandeteeenslaikeendriver
naareensmallefairway,zodatikeen
midden-ofkortijzernaarbinnen
heb?Ofspeelikveiligenblijfikvóór
debunkers,metalsgevolgdatikvoor
mijnapproacheenlangijzerofeen
hybrideinmijnhandenheb?Hetkan
lastigzijnomdejuisteroutetekiezen.

RAAK DE FAIRWAY
Bij de lange par-4 is het belangrijk om de 
fairway te vinden, zodat je jezelf een kans 
geeft om van een fatsoenlijke ligging naar 
de green te gaan. Haal de grote bunker 
rechts uit het spel, door te kiezen voor een 
club waarmee je er qua carry overheen 
kunt of een club waarmee je het zand 
zeker niet haalt. Het heeft geen zin om een 
driver te slaan als het landingsgebied net 
voor of ter hoogte van de bunker ligt.

AGRESSIEVE STRATEGIE
Als je risico van de tee neemt en het lukt 
je om de bunkers te ontwijken, dan heb je 
nog een middenijzer naar de green over. 
Dit geef je meer kans om de green te 
halen, maar je moet nog steeds oppassen 
dat je ’m niet aan de verkeerde kant mist 
– zeker als hij goed wordt bewaakt. Het 
midden van de green is altijd een goed 
resultaat op een moeilijke hole.

HERSTELLEN
Als je van de tee de fairway 
mist, heb je weinig kans 
om de green in twee slagen 
te halen. Pak je verlies, in 
plaats van dat je die ene 
slechte slag laat volgen door 
nóg een slechte slag en een 
double of triple bogey 
maakt. Speel veilig en kies 
voor een herstelslag naar de 
fairway – kies voor een plek 
die je een goede afstand en 
hoek naar de vlag biedt voor 
je derde slag.

PERCENTAGESPEL
Als je vóór de bunker blijft, 
kun je op een lange par-4 zo 
maar 175 tot 200 meter naar 
de vlag overhouden, en moet 
je een beslissing maken. 
Als het missen van de green 
resulteert in een bijna onmo-
gelijk up-and-down, kun je 
wellicht het best een midden-
ijzer slaan. Je haalt de 
greenside bunkers uit het 
spel en houdt een korte pitch 
over, zodat je je par nog kunt 
redden of maximaal een 
bogey maakt.

Bij golf moet je het risico van een slag vaak afwegen tegen de mogelijke  beloning. Deze ‘risk & reward’-strategie is ner-gens zo belangrijk als op lange par-4’s. 


