Caddieën
Uitleg van de leerinhoud:

Caddieën is -net als coachen - een echt vak. Het is veel meer dan alleen maar de tas dragen of de clubs poetsen.
De taken van een caddie zijn per speler verschillend, de ene speler gaat zijn eigen afstanden uitrekenen en de
andere speler doet dat niet. Belangrijk is dat de caddie en de speler van te voren goede afspraken maken met

elkaar wat ze van elkaar verwachten in de baan maar ook voor en na de ronde. De meeste caddies krijgen een s
tandaard fee en daarnaast een percentage van het prijzengeld van de speler.
Hieronder een aantal taken die een caddie kan hebben:
1.

Tas dragen / materiaal:

- Schoon houden materiaal.
- In orde houden van materiaal.

- Hoeveelheid materiaalbewaken (stokken en ballen, etc.).

- Droog maken van de ballen als de speler drives gaat slaan

2. Eten en drinken:

- Op tijd eten en drinken.
- Ook wat?

- Houd het bij in je caddieboekje?!

3. Gegevens verzamelen / administreren:

- Caddiebook (tekenen, afstanden uitrekenen, e.d.).
- Het aanreiken van informatie, afstanden.
- Afstanden bijhouden.

- Ronde gegevens bijhouden / administreren.
- Voorlopen van de baan.

4. Ritme bewaken:

- Na bal slaan bij elkaar blijven!
- Rroutines.

- Van lopen en praten .
- Van eten en drinken.

5. In toom houden van praten:

- Rust bewaren door communicatie.
- Toon, onderwerp!

6. Maatje / uitlaatklep / vertrouwenspersoon:
- Praatpaal.

- Maak alles bespreekbaar (caddie meer buiten de baan).

7. Bewaken van schema / tijd:
- Starttijden, e.d.

- Van trainingen/oefeningen.
- Reizen.

8. Contact begeleiding team:

- Eventueel contact (caddie) met een coach/de coaches?!
- Weten wat, waarom en hoe!

9. Bewaken van Fysiek:

- Bijv: geen ballen van de mat en/of harde grond slaan!
- Rust nemen, e.d.!

10. Organisator?!

- Vervoer (Chauffeur)
- Website
- Etc.

Noot:


Geef elkaar alle tijd om ieders “ding” uit te vinden!



Respecteer elkaar zoals je bent.



Complimenteer elkaar ook!





Maak zo snel mogelijk de eventuele -/-punten bespreekbaar.
Plan regelmatig evaluaties in (nooit tijdens een toernooi)

Komende jaren zijn er ook voor om met elkaar te groeien als team

Eventuele drills en/of opdrachten :

- Ga samen met een vriend 18 holes spelen en caddie 9 holes voor

hem en daarna moet hij 9 holes voor jouw caddieën. Bespreek voordat je begint de bovenstaande punten.

- Ga een toernooi cadieën voor een goede speler en bespreek van tevoren de bovenstaande punten. Laat hem
vooral omschrijven wat hij van jou verwacht en wat hij wel en niet wil van een caddie.

