Lezen van de green
Uitleg van de leerinhoud:

Het lezen van de green is een belangrijk thema wil je goed kunnen scoren. Het hoogte verschil dat in de green zit

is niet de enige factor die de richting van de bal bepaalt. Andere factoren zijn de snelheid waarmee je de bal putt,
de wind, de grain (groeirichting van het gras, die loopt meestal richting het water en kun je goed herkennen aan
de glans van het gras; heb je glans mee dan putt je met de grain mee en zal de bal sneller rollen). Er zijn spelers

die na het lezen van de green een punt hebben gevonden waar de bal het breekpunt gaat nemen. Andere spelers
hebben heel duidelijk een punt bij de hole waar ze naar toe putten of waar ze de bal op laten willen starten

(binnen 50cm) en weer andere spelers hebben heel duidelijk voor ogen waar ze de bal in de hol willen laten rollen.
Welke manier je ook neemt, het is altijd goed mits je maar de green goed kunt lezen en je met vertrouwen de bal
putt over de door jouw gekozen lijn. Je kunt op verschillende manieren de green lezen.
Hieronder een aantal verschillende manieren:
-

Van de achterkant van de bal (aan de andere kant dan waar de vlag staat) op ongeveer 3 meter van de bal

-

Aan de kant van de hole achter de hole door de knieën gaan en de lijn bekijken.

-

door de knieën gaan.

Van de zijkant van de hole aan de lage of aan de hoge kant de lijn bekijken.
Voelen met je voeten hoe de green loopt.

Een combinatie van bovenstaande manieren.

Wat heel belangrijk is dat je een manier ontwikkelt die binnen de tijd is en die jou voldoende informatie meegeeft
om een goede keuze te kunnen maken. Vaak zien we dat spelers meer gaan twijfelen als de routine te lang duurt
en er van veel kanten gekeken wordt. Houdt het simpel en kort is daarom een wijs advies.

Eventuele drills en/of opdrachten :
- Probeer alle manieren van lezen van de green uit en kijk wat jou het beste past. Doe dit niet alleen in vlakke

situaties maar ook in heuvelachtige situaties. Wat ook kan gebeuren is dat je merkt dat er een verschil is in uphill
en downhill putts. Veel spelers bekijken de lijn bij een downhill putt van de lage kant omdat ze dan de lijn beter
herkennen.

- Time het lezen van de green en de totale routine en zorg ervoor dat deze binnen de 35 sec is.

- Maak een croquet poortje (10 cm breed in een halve maan vorm van ijzerdraad) en zet dit poortje daar neer waar
jij denkt dat het breekpunt van de putt is en putt de bal daardoorheen en pas de plaats van het poortje indien
nodig aan.

Tiger woods is een van de beste putters in de wereld omdat hij snelheid en lijn perfect met elkaar kan

combineren. Een goede techniek is zeker belangrijk voor de constantheid in raken van de bal en het kunnen laten
starten van de bal op de gekozen lijn. Maar feel en het kunnen lezen van de green is veel belangrijker om een
goede putter te worden!

