Course Management
Uitleg van de leerinhoud:

“Course management is the strategic art of playing to the weakness of the course and to the strength of your
own ability” - Ben Hogan

Deze zin zegt het eigenlijk helemaal, goed coursemanagement zorgt ervoor dat je met jouw spel het optimale uit
de ronde haalt, “kunt scoren”. Er zijn veel topspelers in de wereld die bepaalde slagen missen in hun slagen

arsenaal of die technisch op sommige vlakken niet optimaal zijnen toch geweldig kunnen scoren. Dit kan omdat
zij hebben leren spelen met wat ze kunnen en niet met dat wat ze op dat moment graag zouden willen kunnen,
golf wordt in het hier en nu gespeeld! Natuurlijk trainen ze hun tekortkomingen zodat ze in de toekomst nog

beter kunnen scoren maar op het moment dat ze naar een toernooi gaan is het “game on” en spelen ze met dat
wat ze kunnen en baseren ze hun game plan en hun beslissingen in de baan op dat wat ze nu kunnen en niet wat
ze graag zouden willen kunnen in de toekomst.
Eventuele drills en/of opdrachten :

- Omschrijf drie situaties waarin jij de juiste keuze gemaakt hebt (gebaseerd op jouw kunnen op dat moment) die
jou slagen gespaard hebben.

- Omschrijf drie situaties waarin jij de verkeerde keuze gemaakt hebt (keuzes gebaseerd op wat je graag zou
willen kunnen, of keuzes die achteraf niet goed waren omdat je gewoon niet alert genoeg was) die ervoor
gezorgd hebben dat je een of meerdere slagen weggegooid hebt.

- Omschrijf een speler die naar jouw mening altijd het maximale uit zijn spel haalt en leg uit waarom jij dit vindt.
- Omschrijf hoe jij jezelf het liefst zou willen zien op course management gebied in drie jaar tijd, wat zien we jou
dan denken en doen..

Waarschijnlijk op course management gebied de beste speler die er is.

