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TRAININGSPROGRAMMA
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TEKST PHIL ALLEN
EN MARTIJN PAEHLIG
FOTOGRAFIE RONALD SPEIJER

BETER GOLFEN
IN VIER WEKEN
Phil Allen is niet alleen de coach van Joost Luiten, hij
is ook teaching-pro en schrijver van instructieboeken.
Aan de hand van zijn Word een betere golfer in vier
weken stellen we een trainingsprogramma samen om
je spel naar een hoger niveau te tillen.

PHIL ALLEN is al jaren
coach van Nederlands’
nummer 1 Joost Luiten,
maar begeleidt tevens
enkele andere Nederlandse
talenten. Daarnaast is de
uit Engeland afkomstige
Allen actief als pro op Golfcenter Seve. Aan het begin
van dit jaar werd hij door Golf
Digest uitgeroepen tot een
van de 75 Best International
Teachers van de wereld.
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GOLF IS EEN UITDAGENDE SPORT

waar wekelijks miljoenen mannen,
vrouwen en kinderen plezier aan beleven.
Tegelijkertijd kan golf ontzettend frustrerend zijn. De bewegingen die schuilgaan
achter een goede swing zijn complex en
vaak lastig in praktijk te brengen. Er gaat
elk jaar veel geld over de toonbank voor

allerhande trainingsmaterialen, in de
hoop een shortcut te vinden op de route
om een betere golfer te worden. Hoewel
sommige van deze middelen zeker effectief kunnen zijn, blijft het een feit dat je –
als je écht en blijvend vooruitgang wilt
boeken – de essentiële onderdelen van de
swing moet begrijpen en beheersen. Hoe

je dat het beste aanpakt? Door niet van
het ene naar het andere over te stappen,
maar gestructureerd, week voor week,
één bepaald onderdeel onder handen te
nemen. Ga vier weken aan de slag met
vier slagen die gegarandeerd tot verbetering van je spel zullen leiden.

GRIP
Als je de club niet goed vasthoudt,
vráág je bijna om het maken van fouten. Toch is dit waar de meeste foute
slagen hun oorsprong vinden. Als je bal
de neiging heeft om altijd naar links te
vliegen of juist scherp naar rechts af te
buigen, dan ligt dat hoogstwaarschijnlijk aan je grip, die te sterk of te zwak is.
Hoe controleer je of je grip ‘neutraal’ is
en hoe bouw je deze op? Neem de club
in je linkerhand (1) en ga in je normale
stand staan. Als je nu naar beneden
kijkt, zou je twee of drie knokkels moeten zien. Is dit niet het geval, dan moet
je je hand iets bijdraaien, niet de shaft!
Sluit je rechterhand aan met de connectie die jij het prettigst vindt (2),
maar zorg ervoor dat de duim van je
rechterhand parallel op de grip ligt.
De ‘V’ die nu ontstaat tussen
wijsvinger en duim van je rechter

(1)
SET-UP
Het klinkt als een open deur, maar een goede
set-up is essentieel als je überhaupt kans wilt
maken op een goede golfswing. Je set-up
vormt de absolute basis. Als deze goed is,
kunnen de navolgende onderdelen volgen, en
als je die allemaal goed uitvoert, wordt het
gewoon lastig om een slechte swing te
maken. Voor de meeste slagen betekent dit
dat je voeten parallel moeten staan aan de
doellijn en dat je heupen en schouders hier
evenwijdig aan staan. De balpositie hangt af
van de club die je gaat gebruiken: bij korte
ijzers in het midden van je stand, bij je driver
net aan de binnenkant van je linkerhiel. Houd
ten slotte je hoofd tijdens de hele swing achter de bal. Stilhouden, wat een veelgehoorde
tip is, is fysiek nagenoeg onmogelijk. Het gaat
vooral om de positie van je hoofd.
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(2)

hand, moet wijzen naar een punt
tussen je kin en rechterschouder (3).
Let er tot slot op dat je de club niet te
stevig vasthoudt. Hoe harder je knijpt,
hoe moeilijker het wordt om vrijuit te
bewegen, terwijl je bij een te losse grip
de club te veel ruimte geeft om
te draaien. Kortom: een medium grip
is ideaal.

WEEK #0

Oké, we smokkelen er een
paar dagen bij, met een week
0. Waarom? Al dat oefenen, al
de tijd die je investeert, heeft
weinig zin als de basis niet
goed is.

(3)

WEEK #1

KEN JE AFSTANDEN
Hoe weet je welke club je moet kiezen
als je de afstanden van je clubs niet
kent? ‘Ongeveer zo ver’ zorgt ervoor
dat je je keuzes bepaalt op basis van
gokken in plaats van weten. Gebruik
de eerste week om de afstanden van
al je clubs in kaart te brengen. Neem
een opschrijfboekje mee naar de
drivingrange om de afstanden in op
te schrijven en ga door je hele tas
heen. Begin bij je wedges. Hoe ver sla
je er gemiddeld mee? Schrijf op en
werk langzaam naar je driver toe. Sla
minstens vijftien ballen per club om
een goed beeld te krijgen. Neem hier
dus de tijd voor. Als je straks wéét dat
je voor 150 meter een rustig ijzer-5
nodig hebt, kom je beter beslagen
ten ijs dan als je probeert een harde
zes naar de vlag te rammen.

‘Meten is weten’ zeggen
ze
toch? Maar wat weet
jij over je
afstanden? Wéét je je
afstanden
of gok je eigenlijk maar
wat?
Week 1 staat in het tek
en
van het aanscherpen
van
deze kennis.

PERFECTIONEER
JE MIDDEN-IJZERS
De ijzers vijf, zes en zeven worden ook wel de werkpaarden
van de tas genoemd. Het
merendeel van de spelers zal
met deze clubs de meeste slagen maken tijdens een ronde.
Het zijn veelzijdige clubs waar
je makkelijk vertrouwen in kunt
krijgen, en ze zijn ook nog eens
makkelijk onder controle te krijgen. Oók waar het vertrouwen
op je afstanden betreft. Als je
toch moeite hebt met deze
clubs, kan het geen kwaad nog
eens terug te gaan naar de
basis. Is je houding goed, heb
je de bal op de goede positie,
staan je voeten niet te ver uit
elkaar? Laat je schouders de
swing domineren, met armen
en handen in een volgende rol.
Als je je backswing inzet, zullen
je polsen automatisch knikken,
waardoor je club op het
gewenste verticale niveau komt.
Je heupen beginnen de down
swing, handen en armen volgen.
Oefen ook eens zonder bal,
puur om het gevoel te krijgen.
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WEEK #2

Een goede hole begint bij het
in het spel brengen van de bal.
Helaas gaat het daar vaak al
mis. Weet wat je doet en waarmee je het doet, dat is de
opdracht voor week 2.

OVERTUIGING OP DE TEE
Heb je een moeilijke periode in de baan, dan
is de kans groot dat je problemen al beginnen
op de tee. Als je de bal vanaf daar niet goed
in het spel kunt brengen, wordt geen enkele
hole er makkelijker op. Hoe je de kans op een
goede hole vergroot? Denk goed na over je
clubkeuze. Veel spelers pakken automatisch
de driver, terwijl een fairwaywood of lang ijzer
misschien wel een betere keuze is. Kies je target, neem hier even de tijd voor en sla de bal
niet ‘zomaar’ naar de verte. Waar mik je op?
Wat heb je nodig om daar te komen? En hoe
kom je vanaf daar weer verder? Overtuiging
op de tee is vaak de sleutel tot een goed
begin van de hole.

(1)

(2)

(3)

(4)

TO THE RESCUE!
Rescue- of fairwaywoods zijn
clubs die ontwikkeld zijn om
met veel vertrouwen te kunnen
slaan. Toch zijn er spelers die
ermee worstelen en ze om die
reden liever in de tas laten zitten. Zonde, want niet alleen kun
je er makkelijk(er) grote afstanden mee overbruggen, je doet
dat ook eenvoudiger dan met
bijvoorbeeld een ijzer-3 of -4.
Een klein houtje van de fairway
slaan is wat anders dan een
lang ijzer. Je moet de bal iets
voor in je stand hebben, met
licht gebogen knieën voor een
goede balans (1). Je leidende
arm (links voor rechtshandige
golfers) moet zo recht mogelijk
blijven, zonder deze te overstrekken. Probeer de bal niet de
lucht in te helpen, maar vertrouw op de loft en je swing en
veeg de bal met één soepele
beweging van het gras (3),
waarna je je swing helemaal
afmaakt (4). Zorg daar ook voor
bij het oefenen deze week: tee
de bal niet op, maar speel ‘m
zoals je hem ook in de baan zou
spelen.
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3X CHIPPEN
Wie de verschillende chips beheerst, gaat hoe dan
ook slagen winnen. Of het nu de standaardchip
betreft (de bal vliegt eenderde van de afstand en
rolt dan uit), de zachte chip (deze met een lob- of
sandwedge geslagen bal vliegt door het open blad
en de loft langer en stopt snel op de green) of de
lage chip (met een midden-ijzer geslagen als je veel
rol nodig hebt): het zijn stuk voor stuk wapens in je

slagenarsenaal. Neem de tijd om op de chippinggreen de verschillende chips te oefenen en kijk goed
wat de bal doet. Hoe groot moet de beweging zijn
om de bal voldoende vaart mee te geven? Hoeveel
rol krijg je? Waar moet je de bal laten landen om
dicht bij – of zelfs ín – de hole te eindigen? Voeg een
spelelement toe als je samen met iemand traint, het
helpt bij de focus.

WEEK #3

golfers
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De verschillen in balposities zijn klein, maar
maken een groot verschil. Links de balpositie
voor een standaardchip, rechts die voor een
hoge chip.

25

instructie

UIT DE ROUGH
Als de bal net naast de green in (diepe)
rough terechtkomt, zakt de moed velen
al meteen in de schoenen. Nergens voor
nodig. Ook deze slag is prima uitvoerbaar, mits je er maar voldoende mee
oefent. Neem een lob- of sandwedge en
positioneer je bij de bal met je voeten
wat dichter bij elkaar en je heupen en
voeten in een open stand. Grip iets korter voor meer controle. Draai je schouders als start van de backswing, knik je
polsen en laat de club in de downswing
steil inkomen, waarbij je je heupen goed
draait. Houd niet in op het moment dat
je bij de bal bent, maar swing door en
eindig met heupen en navel naar je doel
toe gedraaid.

Kom steil in.
Eindig met je heupen
en navel naar het
doel toe gedraaid.

Houd niet in bij de bal.

VOLG JE GEVOEL

WEEK #4

Op alle vlakken heb je stappen gezet de afgelopen weken,
nu moet die bal nog in de hole.
Twee oefeningen en tips die
je ook op de greens winst
gaan opleveren.

Er is geen slag waarbij persoonlijke voorkeur bij de houding
zó’n grote rol speelt als bij het putten. Kijk maar naar de
professionals op de Tour, je ziet dat er enorme verschillen
zijn. Toch zijn er ook veel raakvlakken, zaken waarmee iedereen – met welke grip en houding dan ook – rekening moet
houden. Het clubblad moet neutraal zijn op het moment van
raken. Is het open of juist dicht, dan kan de bal nooit bij het
doel uitkomen. Putt je met gestrekte armen of liever juist met
gebogen armen? Hoe grip je het liefst? Doe wat comfortabel voelt, maar zorg dat je consequent bent. Dat geldt ook
voor je balans. Als je die niet goed onder controle hebt,
wordt het zoveel moeilijker om alle navolgende stappen
goed uit te voeren. Oefening baart kunst, dus slijt jouw voorkeursmethode in door deze vaak te oefenen. Net zo lang tot
het volkomen natuurlijk voelt en je er geen seconde meer
over hoeft na te denken.

Standaardgrip
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Omgekeerde
grip

Clawgrip

E-BOOK WINNEN? — Become a better golfer in four weeks verschijnt in 2021 in druk, maar is
ook als e-book verkrijgbaar. Van Phil Allen mogen we vijftig exemplaren weggeven. Mail je
interesse naar redactie@golfersmagazine.nl onder vermelding van ‘Phil Allen’ en de vijftig
eerste mailers krijgen een exemplaar toegestuurd.
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KAARTLEZEN
Een eenvoudig maar heel bruikbaar
hulpmiddel om de windrichting te
bepalen, is het zetten van een pijltje op
de scorekaart. Als je weet hoe de wind
op hole één stond, kun je daar de rest
van de ronde je voordeel mee doen.

AFSTANDSCONTROLE
Om de bal in, of zo dicht mogelijk bij de
hole te krijgen, is het niet alleen van
belang om de lijn te zien maar ook om een
idee van de snelheid te hebben. Dit kun je
echt alleen krijgen door veel te oefenen,
net zo lang tot de ‘database’ aan greens
en rol in je hoofd zó groot is dat je daar
altijd uit kunt putten. De combinatie van
gevoel, inschatten en lezen bepaalt uiteindelijk of je – in combinatie met je techniek

natuurlijk – een succesvolle putter wordt
of niet. Breng voldoende tijd door op de
green, maar focus niet altijd op het holen
van de bal. Putt vanaf zoveel mogelijk punten naar willekeurige plekken. Dit mag de
hole zijn, maar ook een vlekje of de fringe.
Uphill, downhill, kort, lang, alles. Neem
elke keer de tijd en probeer de bal zo dicht
mogelijk in de buurt van je target te krijgen. Zo maak je straks nog meer putts.

MET DANK AAN:
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