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Wie wil er nu niet beter golfen? Het maakt niet uit of je al in het bezit van 
een lage handicap bent, of dat je nog maar net begonnen bent met de 
sport. De ambitie om de volgende ronde net even wat beter te spelen, is er 
altijd. Het al jaren door Golfers Magazine gebruikte motto ‘Beter spelen, 
meer plezier’ is echt niet zomaar gekozen.

De vraag is alleen wat je bereid bent te doen om die betere golfer te 
worden. Ondersteun je die wens ook door regelmatig te oefenen en zo nu 
en dan les te nemen? Of blijft het bij een voornemen en verzin je excuses 
waarom je nu weer niet naar de driving range ging? 

De kans dat ‘tijd’, en vooral een gebrek daaraan, als grootste excuus wordt 
aangevoerd is reëel. Veel spelers gebruiken de voor golf beschikbare 
tijd liever om te spelen, in plaats van te oefenen. Jammer, want met een 
gerichte investering in tijd en aandacht kan je snel winst boeken.

Het is met dat idee in gedachten dat Phil Allen dit boek schreef. In vier 
weken een betere golfer worden aan de hand van duidelijke en uitvoerbare 
oefeningen. Het is voor iedereen haalbaar. Zeker als je de tips en adviezen 
van Phil ter harte neemt. Werk vier weken lang elke week aan een ander 
onderdeel van je spel en progressie kan niet uitblijven.

Nee, ook een boek als dit, hoe goed en praktisch ook, is geen wondermiddel. 
Er is nog nooit een golfer beter geworden door op de bank te blijven zitten. 
Je moet die vier weken ook echt wel wat doen, maar het vooruitzicht om 
na die periode als een betere speler op de baan te staan, zal toch niemand 
onberoerd laten?

Succes met trainen.

Martijn Paehlig
Hoofdredacteur Golfers Magazine

Voor woord
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Golf is een uitdagend spel waar miljoenen mannen, vrouwen en 
kinderen over de hele wereld van genieten. Maar golf is niet alleen 
een sport waar je veel in kwijt kan, het kan ook intens frustrerend 
zijn. De mechanische kanten van een goede golfswing zijn complex en 
vaak lastig in de praktijk te brengen.

Jaarlijks worden er vele miljoenen aan trainingsmaterialen uitgegeven, 
met de hoop een kortere route naar golfsucces te hebben gevonden. 
Hoewel veel van deze hulpmiddelen zeker effectief zijn, moet je toch 
echt de golfswing onder de knie hebben, wil je structureel vooruitgang 
boeken. Helaas is er geen kortere route om een betere golfer te worden.

Dit boek is zo opgezet dat ik je stap voor stap meeneem langs de 
verschillende slagen. Van de ene slag naar de ander. Met altijd het idee 
in het achterhoofd dat elk onderdeel met elkaar samenhangt. Elke les 
moet bijdragen aan alle onderdelen van je spel. Hierbij is echter wel een 
beperking in acht genomen. In plaats van een mengelmoes aan tips en 
technieken te bieden, focus ik me in dit boek op de vier belangrijkste 
slagen in het golfspel. Als je je één week volledig richt op één van die 
slagen, en je alle oefeningen die bij die slag horen perfectioneert, werk 
je in vier weken tijd toe naar een steeds betere golfswing. Eentje die 
een stevig fundament onder je golfspel legt. 

Besteed één maand van je tijd aan het verbeteren van deze vier slagen 
en ik beloof je dat je spel in vier weken tijd absoluut zal verbeteren.

Veel lees- en speelplezier!

Phil Allen
Advanced P.G.A Professional
European Tour coach

Int roduct ie
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SET-UP EN BASIS VAN DE GOLFSWING 

SET-UP (OF ADRESSEREN)
Voor een goede golfswing is een goede set-up essentieel. (Voor de 
duidelijkheid: in dit boek gebruiken we de termen set-up en adresseren 
door elkaar.) Een goede set-up is de basis waaruit alle volgende 
onderdelen van de golfswing als vanzelf volgen. Een golfswing is een 
proces waarbij elke actie automatisch leidt tot de volgende. Als je al die 
onderdelen op de juiste wijze uitvoert, is het eindresultaat een solide, 
effectieve en constante slag. 

Het tegenovergestelde is helaas ook waar. Als je set-up niet in orde is, 
nemen je kansen op het slaan van een goede bal snel af en wordt het 
goed raken van de bal veel moeilijker. 

Een goede set-up is de eerste en daarmee de belangrijkste sleutel voor 
een goede golfswing.



De neutrale grip

Stap 1 Stap 2
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DE GRIP 
Veel van de meest voorkomende fouten in de golfswing zijn het 
resultaat van het niet goed vasthouden van de club. Als je slagen de 
neiging hebben altijd naar links te vliegen - of in andere richtingen 
die je niet bedoeld had - dan is het om te beginnen zaak je grip te 
controleren. Als deze niet goed is, zal je slag dat ook niet zijn.

Een goede grip is neutraal. Niet te sterk, maar ook niet te zwak. Het 
is heel eenvoudig om uit te vinden of jouw grip neutraal is. Neem je 
normale stand in, grip de club zoals je altijd doet en kijk eens goed 
naar je handen terwijl je in die houding staat. Bij het merendeel van 
de golfers zullen er, bij een neutrale grip, twee of drie knokkels van 
de linkerhand te zien zijn. Als dit niet het geval is, draai je handen 
dan iets – niet je shaft, echt alleen je handen – tot je die twee of drie 
knokkels ziet. 

Twee andere dingen die je helpen een goede grip op te bouwen, of 
deze in elk geval te controleren, zijn de plaatsing van je duim en de 
bekende ‘V’. Als je naar je grip kijkt zou er tussen de duim en wijsvinger 
van je rechterhand een V te zien moeten zijn. Deze V moet een plek 
aanwijzen tussen je kin en je rechterschouder. Is dit niet het geval? 
Pas je grip dan aan tot dit wel zo is. Een kleine aanpassing van je grip 
kan al een groot effect op je slag hebben.

Tot slot is ook de kracht van de grip een veel voorkomend probleem. 
Vooral als deze te strak of juist te los is. Als je de club te stevig 
vasthoudt beperk je de mogelijkheden om tijdens de swing vrijuit te 
bewegen. Hou je hem juist te los vast dan kan dit tot gevolg hebben 
dat het clubhoofd tijdens je swing draait. Op het moment van impact 
zal deze dan ook zelden precies goed staan. 



RECHTE STAND
De rechte stand wordt het 
meest gebruikt. Als je de bal 
rechtdoor wil slaan, neem je 
de ‘square’ of basis stand in. 
Het perfectioneren van de 
rechte stand is cruciaal om 
de bal consistent te kunnen 
raken. Bij deze stand staan je 
voeten parallel aan het doel. 
Als je ietwat links van je doel 
een lijn zou trekken naar de 
punten van je tenen dan raakt 
die lijn als het goed is drie 
punten: de plek waar je op 
mikt, het clubhoofd en de punt 
van je schoenen.

16
Word een betere golfer in vier weken



17
Word een betere golfer in vier weken

OPLIJNEN
Veel spelers lijnen hun lichaam als ze de bal adresseren niet op de juiste 
manier op. Goed oplijnen is cruciaal om goede slagen te kunnen maken. 
Op de tee, maar ook op de baan en de putting green.

Goed oplijnen begint met het kiezen van een doel. Het beste moment om 
je doel te bepalen is wanneer je achter de bal staat en nog niet erboven. Als 
je weet waar je de bal heen wil slaan, is het tijd om je positie in te nemen. Je 
begint je positie door het clubhoofd op de lijn van de gekozen doelrichting 
neer te zetten. Hierna kun je je set-up stap voor stap opbouwen. 

Kijk maar eens goed hoe veel professionals het doen: ze plaatsen eerst 
het clubblad achter de bal en daarna volgt de rest pas. Een uitstekende 
routine die ik iedereen kan aanraden. 

Als je de eerste twee stappen hebt doorlopen (het kiezen van een doel en 
het neerzetten van je clubhoofd) is het tijd om je stand in te nemen door 
je schouders, heupen en voeten iets links van je gekozen doel op te lijnen. 
Weersta de verleiding om je clubhoofd in dit stadium bij te draaien. Het 
kan heel goed zijn dat het vanuit jouw perspectief nu juist lijkt of je niet 
meer naar het doel wijst, maar dit is niet het geval. Juist als je voorheen 
niet goed opgelijnd was, stond je clubhoofd voorheen verkeerd en moet je 
misschien aan de nieuwe aanblik wennen. Hou vol, blijf geduldig en hou je 
aan je nieuwe routine. 

HOUDING
Een goede lichaamshouding tijdens de set-up is cruciaal voor een goede slag. 
Als je houding om wat voor reden niet optimaal is, zal je swing daaronder 
lijden. Een correcte lichaamshouding begint bij de stand van je voeten op het 
moment dat je de bal adresseert. Er zijn drie manieren om op te lijnen bij het 
adresseren. Als je ze allemaal beheerst heb je een krachtig wapen in handen 
om je spel naar een hoger niveau te brengen.

OPEN STAND
Je voorste voet (de linkervoet voor rechtshandige spelers) staat bij deze 
stand iets naar achteren. De rest van je lichaam, inclusief je schouders, 
blijft recht op de doellijn. De open stand zal ervoor zorgen dat de bal wat 
naar rechts zal buigen. Als je dit expres doet noem je dat een fade. Als je 
het per ongeluk doet en je stand te open is, verandert de balvlucht al snel 
in een slice met een swingbaan die overdreven van buiten naar binnen 
komt en een (te) open clubblad op het moment van raken.



Driver set-up

IJzer set-up
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GESLOTEN STAND
Bij deze stand is de linkervoet wat naar voren geplaatst. Als je dit bewust 
doet noem je de balvlucht die daardoor ontstaat een draw. Doe je het per 
ongeluk en sta je te gesloten dan sla je waarschijnlijk een hook met een 
swingbaan die overdreven van binnen naar buiten gaat. 

DE BREEDTE VAN JE STAND
Niet alleen de richting van je voeten, maar ook de afstand tussen je voeten 
is belangrijk voor een goede slag. Dit verschilt per slag. De vuistregel 
daarbij is dat hoe korter de club en/of korter de swing hoe dichter je 
voeten bij elkaar staan. Als je met ijzers speelt mogen je voeten nooit 
verder dan schouderbreedte uit elkaar staan. Bij een driver is de stand 
breder. 

De vuistregel voor de breedte van de stand van je voeten:
Lange clubs  = wijdere stand
Korte clubs  = smallere stand

BALPOSITIE
De bal kan zich uiteraard niet aan jouw houding aanpassen. Daarom zal jij 
je houding aan de bal moeten aanpassen om zo de slag die je in gedachten 
hebt te kunnen spelen. Bij korte ijzers ligt de bal idealiter in het midden 
van je stand waardoor je steiler op de bal in kan komen. Speel je een langer 
ijzer, of zelfs een fairwaywood, dan zou de bal iets links van het midden 
moeten liggen. Min of meer in lijn met je linkerborst. Een andere methode 
om de juiste balpositie te krijgen is door de balpositie ten opzichte van je 
linkerhiel voor alle clubs gelijk te houden. Bij langere clubs zet je je andere 
voet wat wijder en iets naar achter. Hierdoor krijg je bij korte clubs een 
open stand en bij de langere clubs een wat meer gesloten stand. 

POSITIE VAN JE HOOFD 
Hou je hoofd stil! Hoe vaak heb je dat gehoord? Het kan bijna niet anders 
dan dat je dat vaak gehoord hebt. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan 
dat het fysiek nagenoeg onmogelijk is deze opdracht uit te voeren terwijl 
je tegelijkertijd een goede swing maakt? Wat ze eigenlijk bedoelen is dat 
je je hoofd niet zodanig moet bewegen dat je de juiste houding niet meer 
vast kan houden. Als je probeert je hoofd volledig stil te houden, zal er veel 
kracht verloren gaan die je anders tijdens je swing kunt inzetten. Je hoofd 
mag echt wel een beetje bewegen tijdens de swing. Zorg er alleen wel voor 
dat je hoofd op het moment dat je de swing start tot het moment van de 
impact achter de bal blijft.



DE BASIS VAN DE GOLFSWING 

DE TAKEAWAY
Hou je armen bij de start van de backswing zo recht als mogelijk. Je 
linkerarm blijft de hele swing gestrekt, terwijl je rechterarm buigt op 
het moment dat deze ter hoogte van je heupen is. Leg op dit moment 
de focus van je swing op het recht en rustig naar achteren bewegen 
van je club.

DE BACKSWING
Als je een volle swing maakt breng je de club terug tot hij parallel aan 
de grond en in lijn met je hielen is. Forceer dit echter niet niet, want dat 
zal je blessures opleveren in plaats van een betere swing. Niet elke slag 
vraagt om een volle swing. Breng je club dan ook slechts zo ver terug 
als nodig is voor de slag die je gaat spelen. 

Een van de sleutels voor een goede backswing wordt gevormd door 
het goed laten samensmelten van het draaien van je lichaam met de 
drukverdeling en -verplaatsing die nodig zijn voor een krachtige slag. 
Als je naar je backswing beweegt, probeer je de druk soepel over te 
brengen naar de rechterkant van je lichaam. Doe dit niet door daarheen 
te zwaaien; je rechterheup zou niet voorbij je rechtervoet moeten 
komen. Tijdens het draaien van je schouders zal je rechterschouder 
naar boven wijzen, terwijl je linkerschouder tegelijkertijd naar beneden 
beweegt en je hoofd ruimte krijgt om horizontaal te bewegen zonder 
dat je bovenlichaam opzij zwaait. 

Bij een soepele backswing zal je bovenlichaam eerst bewegen, waarna 
de heupen volgen. Voorkom dat je heupen te veel draaien. Bij een 
natuurlijke positie zal dat vanzelf gebeuren. Als het geforceerd voelt ga 
je waarschijnlijk te ver.

Pauzeer in de top van je backswing voor je soepel overgaat in de 
downswing.
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Nu je in de goede houding staat om de 
slag te slaan die je in gedachten hebt, 
is het tijd om dat ook daadwerkelijk 
te doen. Maar laten we voor we dat 
doen nog even naar de basis van de 
golfswing kijken.



DE DOWNSWING
Veel golfers maken de fout om de downswing met hun handen en 
armen te beginnen. Dit zou eigenlijk vanuit de heupen in beweging 
gezet moeten worden. De downswing begint als je met jelinkerheup 
je gewicht naar je linkervoet verplaatst. Als je dit goed doet, loopt dit 
proces op natuurlijke wijze van je heupen, via je ribbenkast en je armen 
naar de club. Deze keten – ook wel de kinematische volgorde genoemd 
– is van essentieel belang om een maximum aan clubhoofdsnelheid te 
genereren die nodig is voor verre drives en slagen op de fairway.

DE FOLLOW-THROUGH
Een goede follow-through is essentieel voor alle slagen en niet alleen 
bij je drive. Toch besteden de meeste golfers hier heel weinig aandacht 
aan en zien ze het belang er niet van. 

Laat je heupen, als je de bal hebt geslagen, vrijuit doordraaien en laat 
je armen en schouders op natuurlijk wijze meebewegen. Na een volle 
swing wil je dat je ogen, schouders, borst en heupen volledig naar het 
doel toegedraaid staan. Het perfectioneren van je follow-through is 
een essentieel onderdeel van het perfectioneren van je golfswing.

Nu we de basis hebben behandeld is het tijd om aan je dertig dagen 
programma te beginnen. Op weg naar beter golfen in vier weken.
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Als je niet weet hoe ver je met elke club slaat is het is nagenoeg onmogelijk 
om de juiste club te selecteren. Koop een klein aantekenboekje dat je 
makkelijk in je golftas kwijt kan, schrijf de clubs op die je in je tas hebt en 
ga naar de driving range. Ga daar in deze eerste week in elk geval één keer 
heen, maar liever vaker. 

Werk rustig door je hele tas heen, sla voldoende ballen met elke club, van 
je wedges tot je driver, en schrijf van elke club de afstanden op zodat je 
een gemiddelde kan berekenen. Het grootste probleem dat veel spelers 
op de fairway hebben is dat ze niet weten hoever ze met elke club kunnen 
slaan waardoor hun volgende slag meer gebaseerd is op gokken dan op 
kennis.

Als het op het bepalen van afstanden op de fairway aankomt, zijn er drie 
vragen die je moet beantwoorden:

Hoe ver ben ik van mijn doel?
Hoe ver kan ik slaan met elke club?
Hoeveel wind staat er?

Approaches
WEEK 1
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JE WEEKDOEL #1
Begin met de korte clubs en sla met elke club meerdere ballen. Schrijf  de 
afstanden vervolgens in je notitieboekje op en bereken een gemiddelde 
afstand per club. Ga door je hele tas heen en eindig met je driver. Haast 
je niet, neem voor elke club uitgebreid de tijd. Noteer in elk geval vijftien 
slagen per club om een zo accuraat mogelijk gemiddelde te krijgen. Deze 
informatie zal later van belang zal zijn. 

Als je zo door je tas heen gaat, let dan niet alleen op de afstanden, maar 
ook op de manier waarop je iedere club slaat. Is er een specifieke club waar 
je meer moeite mee hebt? Schrijf dit ook op en probeer onder woorden te 
brengen wat het probleem is. Tenzij je heel goed bent in het inschatten 
van afstanden, heb je hier waarschijnlijk wat hulp bij nodig. Rangefinders 
zijn daar uitstekend voor geschikt. Koop of leen er eentje om het goed 
schatten van afstanden beter onder de knie te krijgen. Mocht je hier niet 
de gelegenheid voor hebben, kies dan voor een driving range waar de 
afstanden duidelijk zichtbaar zijn.

Stel dat je denkt dat je ongeveer 150 meter van de green ligt. Op basis van je 
eerder verkregen informatie weet je precies welke club je daarvoor nodig 
hebt. Je slaat voor je gevoel een goede slag, maar toch zie je je bal tot je 
verbijstering ruim voor de green landen. Je eerste gedachte zal misschien 
zijn dat je swing dan toch niet helemaal goed was. Of je denkt dat je de 
verkeerde club hebt gepakt. Maar de kans dat je de afstand verkeerd 
geschat hebt wordt vaak over het hoofd gezien. Je goede swing, de correcte 
informatie over wat je kan slaan met een bepaalde club, het heeft allemaal 
weinig zin als je niet weet hoe ver je van de vlag ligt. 

Zeker wanneer het slagen naar de green betreft is het erg belangrijk om de 
afstand goed in te kunnen schatten. 

Hierbij een paar tips om bij slagen tussen de 90 en 180 meter van de green 
een maximaal resultaat te behalen.

Als je denkt dat je de green kan halen, kijk dan goed waar de vlag staat. De 
verleiding is groot om altijd voor de vlag te gaan, maar dit is niet altijd de 
beste optie. Wanneer de vlag bij een glooiing of in de buurt van een bunker 
staat is het misschien beter om voor het veilige midden te gaan. Hoe groter 
de afstand tot de green, hoe groter de overweging om voor het deel op de 
green te gaan waar de meeste ruimte is. Het is mooi als je dicht bij de vlag 
komt, maar het raken van de green is het belangrijkst. 



Op het moment dat je de top 
van je backswing bereikt zou 
tussen de 70 en 85 procent van 
je gewicht op je rechterbeen 
(bij een linkshandige golfer, 
linkerbeen) moeten komen. 
Je heupen zetten de swing in, 
je armen en handen volgen.
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Kies een club waarmee je een volle maar rustige swing kan maken. Dat is 
altijd beter dan een slag waarbij je een halve of driekwart swing nodig hebt. 
Een vertrouwde volle golfswing zal vrijwel altijd voor beter contact zorgen. 

Sta, voor je de bal speelt, even een paar tellen stil bij de conditie van 
de green. Harde en droge greens geven de bal veel rol, terwijl natte en 
zachtere greens misschien wel de rol voorkomen. Hou hier bij het bepalen 
van de landingszone rekening mee.

Het laatste dat je moet doen voor je je club kiest, is het controleren van de 
windrichting. De richting en snelheid kan zorgen voor een club meer of 
juist een club minder.

Bij wind mee kies je voor een ijzer minder (bijvoorbeeld een 8 in plaats van 
een 7) en bij wind tegen kies je voor een ijzer meer (bijvoorbeeld een 7 in 
plaats van een 8).

HOE SPEEL JE JE MIDDENIJZERS?
De middenijzers (vijf, zes en zeven) worden ook wel de werkpaarden van de 
golfset genoemd. Tijdens een gemiddelde ronde slaan de meeste spelers 
een groot deel van de ballen met een van deze drie clubs. Het zijn veelzijdige 
clubs die ook nog eens relatief makkelijk onder de knie te krijgen zijn. 

Als je toch problemen hebt met deze clubs, reserveer dan wat tijd voor de 
basis van je set-up. Onthoud dat je stand zich aanpast aan de club die je 
in je handen hebt. Een veel voorkomende fout is dat deze clubs gespeeld 
worden met een te brede stand en een slechte stand zorgt vaak voor een 
slecht contact met de bal. 

Je schouders zouden, als je met een van deze clubs speelt, de swing moeten 
domineren. Laat je handen en armen volgen, niet leiden. De swingbaan 
moet in tegenstelling tot de andere clubs in je tas iets meer van binnen 
komen.

Als je je backswing inzet zullen je polsen bijna vanzelfsprekend knikken 
waardoor de club in de gewenste verticale positie komt. Hou je 
rechterelleboog dicht bij je lichaam terwijl je gewicht zich verplaatst.



JE WEEKDOEL #2
Als je problemen met je middenijzers hebt is het verstandig om hier op de 
driving range of zelfs in je achtertuin wat tijd aan te besteden. Het gaat niet 
alleen om het slaan van de ballen. Neem ook ruim de tijd om je de juiste 
balpositie, breedte van je voeten en je lichaamspositie eigen te maken. 

HOE SPEEL JE LANGE IJZERS?
Als je weet hoe je je lange ijzers (drie en vier) moet slaan, gaat je dat per ronde 
veel slagen schelen, zeker als je op banen met meerdere par-5 holes speelt. 

De sleutelelementen voor het spelen van lange ijzers:
1. Hou je balans, dit is van belang voor een goed balcontact;
2. Zorg voor een soepele swing. Beweeg niet te snel of te gehaast;
3.  Versnel voor een optimaal resultaat op het moment van impact 
 het clubhoofd;
4. Kies je doel zorgvuldig.

SPEEL MET VERTROUWEN
Fouten met je lange ijzers, of ze nou groot of klein zijn, kunnen zelden op veel 
vergevingsgezindheid rekenen. Een goed contact op de sweetspot is voor 
een goed resultaat bijna noodzakelijk. 

Ga voor je een lang ijzer speelt nog eens extra na of je stand goed en solide is. 
Als het hieraan ontbreekt is het onmogelijk om je balans te bewaren.

Als je je club naar achteren brengt, doe dit dan met een tempo dat bij je swing 
past. De transitie van de backswing naar de downswing moet soepel en 
vooral niet schokkerig zijn. Als je erin slaagt het juiste tempo vast te houden 
ben je beter in staat om het clubhoofd in een neutrale positie te houden en 
kan je op weg naar het moment van impact snelheid genereren.

Voorkom dat je handen de leiding overnemen als je je downswing inzet en 
laat je heupen het proces in werking zetten. Dit is waar je de kracht vandaan 
haalt om afstand te gaan maken. 

Een veelgemaakte fout bij het spelen van lange ijzers is om snelheid te forceren. 
Dit levert nooit het gewenste resultaat op. De club zal de bal daarentegen juist 
inconsistent raken, met slechte slagen als gevolg. Wat je ook vaak ziet is dat 
mensen de bal bijna scheppen in een poging om hem omhoog te helpen. Een 
gevolg hiervan is dat je gewicht op je verkeerde been blijft hangen en je de bal 
dus juist niet omhoog krijgt. Raak eerst de bal en daarna pas de grond.
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Net zoals voor alle andere slagen geldt ook voor de 
slagen met je langere ijzers dat je niet te snel moet 
stoppen met je follow-through. Draai je heupen 
volledig in en eindig met je handen hoog en je borst 
op het doel gericht.



Er is geen onderdeel van het spel waar meer slagen mee worden verloren 
dan met teeshots met de driver. Laten we eerlijk zijn: de meest golfers zijn 
gek op het slaan van hun driver. Het is leuk. Spannend zelfs. En als je de 
bal goed raakt ziet het er geweldig uit. Maar als we dan toch eerlijk zijn 
moeten we vaststellen dat de meeste drivers meer problemen dan plezier 
opleveren. Er is niemand die niet worstelt, of geworsteld heeft, met zijn 
teeshots. Niet elke ronde of elke slag, maar vaak genoeg om er ruim bij stil te 
staan en de problemen goed aan te pakken. Of dat nu is met een lang ijzer, 
een rescuewood of een driver. 

ZO SLA JE JE FAIRWAYWOOD
Kan goed met je fairway overweg? Wie worstelt met deze clubs laat ze vaak 
in de tas zitten, zelfs als ze echt nodig zijn. Dit kost je niet alleen slagen, 
maar gaat ook ten koste van je zelfvertrouwen.

Wil jij een beter golfer worden? Dan is het belangrijk om de verschillen 
tussen de verschillende clubs te begrijpen. Een lang ijzer is nu eenmaal niet 
hetzelfde als het spelen met een fairwaywood. 

Van  de  tee
WEEK 2
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Als je het maximale uit je fairwaywoods wil halen, adviseer ik je om de 
volgende tips in de praktijk te brengen:

Zet je voeten bij het spelen van een fairwaywood altijd recht ten opzichte 
van je doellijn, tenzij je natuurlijk een fade of draw probeert te slaan. Bij de 
meeste slagen met deze club zal dit niet het geval zijn dus lijn jezelf recht op, 
met de bal iets voor in je stand. 

Hou je arm gestrekt maar ontspannen en neem een goede atletische houding 
aan als je je set-up inneemt. Let er ook op dat je je knieën iets buigt. Te 
vaak zie ik spelers met stijve benen staan als ze proberen deze bal te spelen, 
terwijl je dan juist in de problemen komt met je balans. 

Voor een goede slag moet je leidende arm zo recht mogelijk blijven, zonder 
dat je deze overstrekt. Je heupen draaien in je backswing en je downswing. 
Om genoeg kracht uit je swing te kunnen halen hou je je hoofd achter de bal.  

Ook nu, ik heb het al eerder gezegd, is het van groot belang dat je de bal niet 
de lucht in probeert te helpen door deze te lepelen. Raak de bal zo clean 
mogelijk en probeer daarbij nauwelijks, of zelfs geen, grond mee te nemen. 
De neiging om de bal een enorme klap te geven zorgt meestal voor wilde 
slagen. Met een rustige swing krijg je de bal van de grond en op weg naar je 
doel. Vertrouw op je swing!

JE WEEKDOEL #1
Er zijn maar weinig recreatieve golfers die tijd op de driving range 
doorbrengen om de vaardigheden met hun fairwaywoods te verbeteren. Ik 
adviseer je om dit wel te doen. Neem je fairwaywoods en lange ijzers mee 
en oefen er net zo lang mee tot je je comfortabel genoeg voelt om ze in de 
baan uit je tas te halen. Sla de bal om goed te oefenen niet van een tee maar 
gewoon van de mat. Alleen dan oefen je deze clubs echt zoals je ze ook in de 
baan zou gebruiken. 

BASISVAARDIGHEDEN OP DE TEE
Iedere golfer die met zijn spel worstelt zou zich in eerste instantie vooral 
op het op de fairway houden van zijn teeshots moeten richten. We vinden 
het allemaal fijn om de bal zo ver mogelijk te slaan. Als je de bal niet op de 
fairway kan krijgen heb je meestal niet veel aan afstand. Neem zodra je de 
tee betreedt de tijd om de fairway goed in je op te nemen en kies een doel 
waar je, rekening houdend met je capaciteiten, uit zou willen komen. Maak 



gebruik van de afstandsinformatie die je eerder verzameld hebt en pak de 
club die je het dichtst bij je gewenste doel brengt. 

Controleer je grip als je je set-up inneemt en vraag je af of je de goede 
posities inneemt voor de club die je wilt spelen. Heb je een driver in je hand? 
Zet je voeten dan op schouderbreedte en positioneer de bal net binnen je 
linkerhiel. Zorg dat je hoofd achter de bal blijft tot het moment van impact.

Ongeacht van welke club je voor je teeshot gebruikt, probeer om je kracht 
niet uit je bovenlichaam te halen. Dit zorgt vrijwel altijd voor een slechte 
slag. Kies voor een soepele en weloverwogen swing om clubhoofdsnelheid 
te genereren. Dát is de sleutel voor het maken van afstand.

Set-up

Impact

Backswing

Follow Trough
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Tal van professionals zijn ervan overtuigd dat een goede beheersing van het 
korte spel het belangrijkste element voor het behalen van succes is. Het korte 
spel bestaat uit verschillende soorten slagen zoals chippen, pitchen en ook 
putten. Vaardigheden die je op elke hole nodig hebt. Je kunt je deze aspecten 
onmogelijk eigen maken zonder hier tijd in te investeren. Maar het is zeker 
lonend! Besteed ruim aandacht aan alle clubs en slagen die je nodig hebt voor 
je korte spel en je gaat zeker slagen winnen. 

DE KORTE IJZERS (8, 9 EN PITCHINGWEDGE)
Je ijzer-8 en -9 zijn voor tal van slagen te gebruiken. Ze zijn effectief als je loft 
en wat afstand nodig hebt, maar kunnen ook makkelijk in worden gezet om 
wedge schoten te vervangen. Ze ondersteunen je bij slagen rond de green en 
zijn nodig bij tal van par-3 holes.

Veelzijdige clubs, maar dat betekent tegelijkertijd dat je voor elke slag en 
ligging een andere set-up en stand nodig hebt. Je korte ijzers en je wedges 
zijn twee groepjes van clubs waar je veel mee kan experimenteren. Pas je grip, 
je stand, de balpositie aan en oefen met het maken van allerlei soorten slagen. 
Net zoals de pro’s doen.

Het  kor te  spe l
WEEK 3



Tal van professionals zijn ervan overtuigd dat een goede beheersing van 
het korte spel het belangrijkste element voor het behalen van succes is. 
Het korte spel bestaat uit verschillende soorten slagen zoals chippen, 
pitchen en ook putten. Vaardigheden die je op elke hole nodig hebt. Je kunt 
je deze aspecten onmogelijk eigen maken zonder hier tijd in te investeren. 
Maar het is zeker lonend! Besteed ruim aandacht aan alle clubs en slagen 
die je nodig hebt voor je korte spel en je gaat zeker slagen winnen. 

DE KORTE IJZERS (8, 9 EN PITCHINGWEDGE)
Je ijzer-8 en -9 zijn voor tal van slagen te gebruiken. Ze zijn effectief als 
je loft en wat afstand nodig hebt, maar kunnen ook makkelijk in worden 
gezet om wedge schoten te vervangen. Ze ondersteunen je bij slagen rond 
de green en zijn nodig bij tal van par-3 holes.

Veelzijdige clubs, maar dat betekent tegelijkertijd dat je voor elke slag en 
ligging een andere set-up en stand nodig hebt. Je korte ijzers en je wedges 
zijn twee groepjes van clubs waar je veel mee kan experimenteren. Pas 
je grip, je stand, de balpositie aan en oefen met het maken van allerlei 
soorten slagen. Net zoals de pro’s doen.

Er zijn echter ook valkuilen. Hoewel de korte ijzers de makkelijkste clubs 
uit je tas zijn, maken veel spelers de fout om te veel afstand uit ze te willen 
halen. Om dit te bereiken gaan ze harder swingen maar eigenlijk altijd is 
het resultaat juist een slechtere slag. 

In plaats van de bal zo hard mogelijk te willen raken, kan je beter een club 
meer pakken om er zeker van te zijn dat je een rustige swing kan maken. 
Voor veel golfers kan deze simpele tip al twee of drie slagen per ronde 
schelen. Als je gaat oefenen met je korte ijzers onthoudt dan dat je de bal 
in de neergaande beweging moet raken.

CHIPPEN
Nieuwe golfers willen chippen en pitchen nog wel eens met elkaar 
verwarren. Om de slagen uit elkaar te houden leg ik het kort uit: chippen 
is goed te vergelijken met de puttingstroke. De beweging wordt vooral 
gemaakt door je armen en schouders terwijl je lichaam nagenoeg stil blijft. 

Om een goede chip te slaan, moet om te beginnen je houding goed zijn. 
De set-up voor een chip is wat meer open. Zowel je voeten als je heupen 
moeten iets open zijn en naar het doel toegedraaid. Dit voelt in het begin 
misschien wat vreemd, maar het is nodig om je armen de ruimte te geven 
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om naar het doel toe te bewegen. Als je te recht op het doel staat is de 
kans dat je te veel polsactie gebruikt groot. 

Zorg dat de bal iets meer bij je achterste voet ligt en zet je voeten iets 
dichter bij elkaar. Hou de grip neutraal maar lijn de shaft op met je linkerdij. 
Pak de club eventueel iets korter vast voor meer controle. Beweeg vanuit 
je schouders en maak niet meer dan een simpele pendulebeweging waarbij 
je eerst de bal raakt en daarna pas de grond. 

Er zijn drie soorten chips, elk met een eigen doel. Als je ze alle drie 
beheerst zal dat je golfvaardigheden enorm doen toenemen.

DE STANDAARDCHIP
Bij deze slag wil je de bal ongeveer 1/3 van de afstand door de lucht spelen, 
waarna de bal de rest van het traject naar de hole rollend aflegt. De meeste 
golfers gebruiken een wedge of een ijzer-9 voor deze slag. Speel de bal in 
het midden van je stand, met je voeten redelijk dicht bij elkaar. Je handen 
moet voor een goed contact behoorlijk ver voor de bal zijn. Let op dat als 
je de pendulebeweging inzet het clubblad recht blijft.



De lage chip De zachte chip

36
Word een betere golfer in vier weken



37
Word een betere golfer in vier weken

DE ZACHTE CHIP
Bij deze slag blijft je bal langer in de lucht en zal hij - als hij op de green 
landt - redelijk snel stilliggen. Voor deze slag gebruik je meestal een sand- 
of lobwedge. Anders dan bij de standaardchip moet je bij de zachte chip 
het clubblad wat openzetten en speel je de bal iets meer voor in je stand. 
Hou je voeten dicht bij elkaar met je handen ruim voor de bal. Versnel je 
clubhoofd in de downswing, maar overdrijf dit niet.

DE LAGE CHIP
Deze slag komt uitstekend van pas als je veel green hebt om mee te werken 
en wordt meestal met een van de middenijzers gespeeld. Als je je positie 
inneemt, zorg er dan voor dat de bal achter in je stand ligt en let erop 
dat je de bal in de downswing raakt. Je handen blijven voor de bal en je 
clubblad recht op het doel. De lage chip zal, zodra deze de green raakt, 
gaan rollen. Mik alsof je gaat putten om de bal zoveel mogelijk kans te 
geven in de hole te vallen. 

JE WEEKDOEL #1
Maak een paar uur vrij om met de verschillende chipshots te oefenen. 
Naast de technische vaardigheden is het vooral een kwestie van ervaren 
hoeveel rol je met de verschillende slagen krijgt. Dit kun je nergens beter 
doen dan rond de chipping green.

PITCHEN
Deze slag is ideaal voor schoten die vijftig tot honderd meter van de green 
zijn. Anders dan bij chippen heb je bij pitchen wat lichaamsrotatie en een 
club met behoorlijk wat loft nodig. De meeste spelers zullen voor een van 
hun wedges of zelfs een ijzer-8 of 9 kiezen . 

Adresseer de bal met een iets geopende stand – je voeten een fractie 
links van het doel – en hou bij het begin van je swing iets meer gewicht 
op je voorste voet. De backswing moet niet alleen soepel zijn, hij moet 
ook niet langer zijn dan nodig voor de afstand die je wil slaan. Voor de 
meest pitches zal dat tussen heup- en schouderhoogte zijn.  Raak de bal 
in de neergaande beweging met een recht op het doel staand clubblad. Je 
follow-through moet niet te hoog eindigen, maar wel zo ver dat je heupen 
de kans krijgen volledig naar het doel te draaien.



Als je je downswing inzet moeten je 
handen voor de club blijven. Dit is 
essentieel voor het goed uitvoeren 
van deze slag. Als je door het 
impactmoment heen komt, zouden 
je armen gestrekt moeten zijn en 
moeten wijzen in de richting van het 
doel. En vergeet niet dat het doel bij 
al deze slagen de plek is waar je de bal 
wilt laten landen en niet de hole.
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JE WEEKDOEL #2
Oefen zeker twee uur op je pitchslag. Gebruik verschillende clubs, kijk hoe 
ze reageren en schrijf deze informatie op in je opschrijfboekje.

CHIPPEN EN PITCHEN UIT DE ROUGH
Als je weet hoe je moeten pitchen en chippen uit de rough gaan je scores 
daar echt wat van merken, zeker omdat deze slagen anders gespeeld 
worden dan vergelijkbare slagen vanaf de fairway.

HOOG GRAS ROND DE GREEN
Pak je lob- of sandwedge als je in hoog gras en kort bij de green ligt. 
Adresseer de bal met je heupen en voeten open, maar met je voeten 
redelijk dicht bij elkaar en het gewicht meer op links. Vergeet ook niet om 
je handen voor je linkerdij te brengen voor de start en grip de club korter 
voor maximale controle. 

Als je de backswing begint, zorg er dan voor dat je schouders draaien en je 
polsen knikken. Je wil dat het clubhoofd stijl omhooggaat. Draai je heupen 
in de downswing soepel in en laat je armen volgen. Raak de bal alsof je 
probeert om hem tussen de grond en je clubhoofd te vangen. Als je dit 
goed doet, zal de bal omhoog en uit het hoge gras springen. 

MEDIUM ROUGH – LAGE BALVLUCHT
Als je uit een niet zo hoge rough moet chippen of pitchen en je de bal ook 
nog een stuk moet laten rollen nadat deze op de green geland is, dan heb 
je een lage balvlucht nodig.

Gebruik voor deze slag je sand- of pitchingwedge. De set-up is hetzelfde 
als bij de vorige slag. Speel de bal vanaf je achterste voet en hou je handen 
voor de bal op het moment van raken. De meeste spelers raken deze bal 
niet goed omdat hun handen niet in de juiste positie zijn. Daarom nog een 
keer: hou je handen voor de bal!

HOGE BAL – WEINIG ROL
Als je uit de rough en over een obstakel heen moet, maar niet wilt dat de 
bal nog veel rolt nadat deze geland is, pak je je sand- of lobwedge. Hou de 
bal in het midden van je stand en laat de shaft een fractie in de richting 
van de doellijn leunen. 



UIT DE BUNKER
Iedereen komt wel eens met zijn bal in de bunker. Gelukkig is het veel 
minder ingewikkeld om daar ook weer uit te komen dan de meeste 
mensen denken. 

Analyseer om te beginnen de situatie. Hoe ligt je bal en wat zijn je opties? 
Lig je op het zand en heb je geen grote lip voor je? Dan kan je misschien 
wel een normale slag richting de green spelen. Is je bal begraven of kan 
je om een andere reden niet makkelijk uit de hindernis komen. Overweeg 
dan om de bal in de eerste plaats veilig te spelen.

Na het afwegen van je opties is het tijd voor de clubselectie. Wie zegt dat 
je uit de bunker altijd een sandwedge moet gebruiken? Er zijn zelfs spelers 
die met een houten uit het zand komen. 

Het merendeel van de bunkerslagen vragen om een stand die iets open 
is ten opzichte van het doel. Beweeg je voeten heen en weer om ze stevig 
in het zand te zetten en grip iets korter. De bal zal meestal onder je 
linkerborst gespeeld worden, maar pas dit aan waar nodig. 

Als je klaar bent om de bal te spelen neem je je club zover naar achteren 
terug als nodig is om de bal de juiste afstand af te laten leggen. Bij een 
goede downswing versnel je het clubhoofd door de bal heen op het 
moment van contact, bij een bunkerslag is dat twee tot vijf centimeter 
áchter de bal.

Het is belangrijk dat je de club het werk laat doen in het zand. Weersta de 
verleiding om de bal uit het zand te scheppen.

De versnelling van het clubhoofd is erg belangrijk om de club door het 
zand te krijgen. Bij alle slagen maar zeker bij wat harder of nat zand. Zorg 
voor een goede follow-through, zonder plotselinge stops en weersta de 
verleiding om de bal met je ogen te volgen als je het zand geraakt hebt.

JE WEEKDOEL #3
Breng enkele uren op de oefengreen en in de bunker door. Oefen met 
verschillende clubs en wissel geplugde ballen af met makkelijk te raken 
ballen om je alle varianten eigen te maken.
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Op de green worden meer slagen verloren dan waar dan ook op de baan. 
Als je je bedenkt dat veertig procent van je slagen op de green worden 
gemaakt, dan snap je dat als je een betere putter wordt, je scores als 
vanzelf omlaaggaan. 

DE TECHNIEK VAN HET PUTTEN
Er is geen slag zo persoonlijk als de puttingstroke. Het is onbegonnen 
werk om tips te geven die voor iedere speler werken, maar er zijn wel 
degelijk punten die in het algemeen gelden.

Net als bij andere slagen moet je grip neutraal zijn. Een geopende of juist 
gesloten clubhoofd zal voor veel gemiste putts zorgen. 

Balans is eveneens van vitaal belang bij goed putten. Er zijn allerlei 
manieren mogelijk om je boven de bal op te stellen, maar hoe je ook staat, 
zorg dat de basis stevig is, je niet heen en weer beweegt, en dat je ogen 
ongeveer boven de bal zijn tijdens het putten. Niet te ver achter de bal, 
maar ook niet te ver voor de bal.

Pu t ten
WEEK 4
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Wat geldt voor je houding, geldt ook voor de manier waarop je je armen 
houdt. Bij putten is alles mogelijk. Er zijn spelers die het fijnst met gestrekte 
armen putten, terwijl er ook spelers zijn die hun armen liever buigen. Kies 
de manier waar jij je het prettigst bij voelt maar voer dat vervolgens wel 
consistent uit. 

DE PUTTINGSTROKE
De puttingstroke is in principe een hele simpele slag. Een pendulebeweging 
van de schouders en de armen. Weersta de verleiding om te veel over de 
slag na te denken. Je handen houden de putter vast, je heupen en benen 
moeten niet bewegen en houd je ogen stabiel boven de bal tijdens de 
gehele puttingstroke

Als je putt moet je gewicht over beide voeten verdeeld zijn, zonder 
gewichtsverplaatsing op welk moment van de slag dan ook. Let er ook op 
dat je hoofd naar beneden blijft tot ruim nadat je de bal hebt geraakt. Als 
je je hoofd beweegt om mee te kijken zal je waarschijnlijk ook je putter een 
stukje optillen waardoor deze net niet meer op lijn is. 



HET LEZEN VAN DE GREEN
Er is maar één manier waarop je het lezen van greens onder de knie kan 
krijgen... en dat is door greens te lezen. Je kan nog zoveel lezen over dit 
onderdeel van het putten, het is vooral een kwestie van doen en ervaring 
opdoen wil je het greenlezen perfectioneren.

De basis van het lezen van de green is het bepalen van de break. 

Neem gehurkt achter de bal plaats en kijk van de bal naar de hole. Vanuit 
deze houding bepaal je of er glooiing is tussen de bal en de hole. Als de 
conclusie is dat de green naar links of rechts wegloopt zal je je doellijn 
hierop aan moeten passen. Onthoud hierbij dat hoe langzamer de bal gaat, 
hoe meer hij naar de onderkant weg zal lopen.

Kijk ook naar de groeirichting (de ‘grain’) van het gras. Als je de bal tegen 
de groeirichting in speelt, zal deze langzamer rollen en daardoor dus 
meer breaken. Als de grain van de zijkant komt zal de bal in die richting 
mee willen rollen. Mik dus wat hoger om dit te compenseren. 

Snelheid is van groot belang als je beter wil putten. Veel spelers zijn bang 
om de bal harder te putten waardoor ze deze door bovengenoemde reden 
juist aan de onderkant van de hole missen. Durf de bal wat harder te raken 
zodat hij voldoende snelheid heeft om door de break of grain heen te 
rollen om uiteindelijk in de hole te vallen.

Het lezen van de green doe je bij voorkeur van verschillende kanten. 
Voorkant, achterkant, links en rechts. Door de lijn van alle kanten te 
bekijken verzamel je veel meer informatie dan als je maar vanaf één kant 
kijkt. Als je dit regelmatig oefent, kan je het in enkele seconden doen en 
kost het je dus nauwelijks extra tijd. 

De enige manier om je het lezen van de greens écht eigen te maken is 
door het veel te oefenen. Ga naar de oefengreen en lees putt na putt, 
steeds van een andere positie. Alleen door het veel te doen zullen je 
greenleescapaciteiten steeds beter worden.
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AFSTANDSCONTROLE
Het doel van elke putt is om de bal in, of anders in elk geval zo dicht mogelijk 
bij de hole te krijgen. Naast het lezen van de lijn, speelt afstandscontrole 
daarbij een grote rol. Twee dingen zijn extra van belang: : de lengte van de 
putt en de snelheid van de green.

Afstandscontrole is zowel een kunst als een kunde. Het is vaak een kwestie 
van ‘gevoel’, maar ook ervaring speelt een grote rol. Hoe hard of hoe zacht 
je de bal moet spelen, hoe groot de invloed van de greensnelheid is op de 
rol van je bal. Hoe vaker je er mee bezig bent, hoe beter je in kan schatten 
wat de grain, de vochtigheid van de green of juist de hardheid ervan met 
je bal zullen doen.

HET VERBETEREN VAN JE AFSTANDSCONTROLE
Er gaat niets op tegen oefenen. Om bekwaam te worden zal je de bal veel 
en vaak moeten putten. Kort en lange putts, uphill- downhill, tegen de 
grain, met de grain, oefen, oefen, oefen. Het gaat er in deze fase niet om 
de bal te holen, focus je echt alleen op de snelheid.

Verplaats je over de green om zoveel mogelijk liggingen en lijnen te 
ervaren. Neem voor elke putt je tijd om deze te lezen en wees je bewust 
van de resultaten. Laat je niet ontmoedigen als het voor je gevoel niet 
opschiet. Het kost tijd om je afstandscontrole eigen te maken. 

Een veel gemaakte fout bij langere putts is het knikken van de polsen om 
zodoende extra snelheid te genereren. Niet doen. De kans dat je clubhoofd 
hierdoor open of dicht staat op het moment van impact is groot en de 
oorzaak van veel van hun lijn afwijkende lange putts. Heb je extra snelheid 
nodig? Maak dan een langere stroke door de putter verder naar achteren 
te halen. 

Maak ook niet de fout om een snellere slag te maken. Iets wat veel spelers 
doen in de overtuiging dat sneller bewegen meer afstand op zal leveren. 
Ook hier geldt dat een langere stroke de betere optie is. 

Tot slot, net als bij elke andere slag, vereist een goede putt een goede 
follow-through. Hou je ogen rustig tot ruim na het moment van impact en 
laat de putter net zoveel naar voren gaan als je deze naar achteren hebt 
gebracht.
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CONCLUSIE

Met voldoende toewijding en regelmatig oefenen is het voor iedereen 
mogelijk om in dertig dagen een betere golfer te worden. Door je spel op te 
splitsen in meerdere delen. Van teeshots tot putten, kan je elk onderdeel 
van het spel zien als een losse set vaardigheden.

Hou, als je door het programma gaat zoals ik in dit boek beschreven heb, 
bij waar je zwakke punten liggen en besteed hier extra aandacht aan, maar 
benoem ook juist waar je kracht ligt en gebruik dit in je voordeel.

Er wordt vaak gezegd dat het een mensenleven duurt om je de golfsport 
echt eigen te maken. Hoewel daar zeker een kern van waarheid in zit, kan 
elke golfer in een periode van dertig dagen een betere golfer worden. En 
van de vele methodes die je daarvoor kan vinden, is het werken aan de 
losse onderdelen van het spel, veruit het meest effectief.

Met behulp van de informatie uit dit boek kan je een begin maken op je 
weg naar beter golfen. Binnen een korte tijd zal je hier de vruchten van 
plukken. Misschien zelfs al vandaag.

Phil Allen, December 2020
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