Total golfbaan stats en de relatie tot presteren
Uitleg van de leerinhoud:

De Total golf baan stats geven twee dingen weer. Als eerste geven ze weer waar je goed in bent en waar je minder
goed in bent en als tweede geven ze ook weer waar je staat ten opzichte van de Europese tour. Als je jouw

gegevens ingevuld hebt komt er achter de ingevulde gegevens een handicap te staan (bijvoorbeeld 5 of plus 3).
Deze handicap komt als volgt tot stand. De beste speler op de Europese tour op dat onderdeel (bijv. greens in

regulation) geven wij handicap plus 8, de nummer twintig op dat onderdeel handicap plus 7, de nummer 40 op

dat onderdeel plus 6 etc. Dit betekent dus dat als jij op een onderdeel handicap plus 2 hebt je even goed bent dan
de nummer 120 op dat onderdeel.

Naast de baanstatistieken hebben wij ook Total golf testen ontwikkeld. Dit zijn short game testen per techniek
onderdeel. Deze testen kunnen de baanstatistieken ondersteunen en aanvullen. Als je bijvoorbeeld ziet in je baan

statistieken dat je putten niet zo goed is (bijvoorbeeld 33 putts per ronde) dan kun je bij de Total golf putt testen

zien welk onderdeel binnen het putten nog niet zo goed is. Zijn het je korte putts, je lange putts of je speed putts.
Leg dus altijd je baanstatistieken naast je teststatistieken en maak dan een analyse.

Wij vinden het invullen van je baangegevens en het doen van testen enorm belangrijk omdat het een ideaal
hulpmiddel is voor jou en je coach om de trainingen en de lessen optimaal in te delen. Als je bijvoorbeeld ziet dat

putten het minst goed is, kun je samen met je coach daar aan werken en kan hij samen met jou in je weekschema
de juiste tijdsindeling maken met de juiste oefeningen. Hierdoor train je optimaal en zul je sneller vooruit gaan.

Eventuele drills en/of opdrachten :

- Vul 4 rondes en 4 testen in op de NGF golf academie site.

- Maak aan de hand van je Total golf stats een trainingsplan voor een week. Kijk hierbij naar de juiste tijdsindeling
en ook naar de drills die je kunt gaan doen om het betreffende onderdeel te verbeteren. Bespreek dit schema
met je pro.

Voorbeelden van de Total golf testen en baan stats en een weekschema, beide in te vullen op de NGF
golf academie.

