Liggingen rondom de green
Uitleg van de leerinhoud:

We hebben naast de standaardschoten rondom de green (de chip, de pitch etc.) ook vaak andere schoten nodig
omdat bepaalde liggingen of sommige greens andere schoten vragen dan de standaard schoten (de lage en de
hoge checker, de flop en lob, de bump and run, de blader etc.) Ook hier is het zo dat de variaties belangrijk zijn
omdat we ze nodig hebben, maar ook omdat je jouw balgevoel traint en het gewoon leuk is en de training
afwisselend maakt. Het is wel cruciaal dat je eerst de basisschoten technisch beheerst voordat je aan de
verschillende variaties begint.

De hoge checker

De rip

De bump and run

De flop
Eventuele drills en/of opdrachten :

- Leg 6 ballen in die liggingen neer die je geoefend hebt met je coach en waarin je weet wat je moet doen. Speel
per ligging steeds twee ballen, maak drie keer het rondje rondom de green zodat alle 6 ballen gespeeld zijn.

- Leg 10 ballen neer rondom de green en alle 10 in een andere ligging/ ondergrond rondom de green (bijvoorbeeld
harde ondergrond, diepe rough, kale ligging, natte ligging, ligging waarin je een flop moet spelen etc.). Sla je de
bal binnen 2 clublengtes van de hole dan krijg je een punt. Hoeveel punten krijg je bij elkaar. Het beste kun je
deze spelvorm met zijn tweeën doen (tegen elkaar).

- Luck of draw; stop drie verschillende kleuren tees in je broekzak, één kleur betekent hoog spelen (flop), een kleur
laag (bump and run) en één kleur mag je zelf kiezen. Speel 18 holes tegen een andere speler en pak steeds per
schot een tee uit je broekzak waarbij de kleur van de tee de schotkeuze bepaalt (doe deze oefening inclusief
uitholen).

- Speel 18 holes up and down met vier spelers (twee tegen twee) waarbij je teamgenoot mag bepalen hoe je de
bal moet spelen. Je telt beide scores per hole op en het team met de minst aantal slagen wint (dus in totaal
worden er per team 36 holes gespeeld).

- Speel met een ijzeren 7 18 holes up and down, 9 holes mag je de ijzeren 7 gebruiken zoals je dat altijd doet en 9

holes moet je met je ijzeren 7 alles floppen (de bal moet je dan ook in situaties neerleggen dat je een flop nodig
hebt.

