Hoe test je de reactie op de green met de verschillende slagen
Uitleg van de leerinhoud:

Zoals in het blokje voorspelen al is uitgelegd is het heel belangrijk om te weten wat de bal doet na landing. Dit
geldt niet alleen voor je lange slagen maar ook voor alle korte slagen. We komen dit te weten tijdens het
voorspelen en tijdens de rondes (door de slagadministratie).

Bij het voorspelen adviseren wij bij alle korte slagen een aantal ballen te slaan met die clubs waar jij het meeste
mee speelt tijdens de ronde en daarbij te meten hoeveel de bal nog rolt met de desbetreffende club. In een

bepaalde situatie (ligging) en met de gekozen techniek (bijvoorbeeld met de bunkerslag rolt de bal nog 2 meter
uit en met de chip met de sandwedge vliegt de bal 70% en rolt hij nog 30). Dit is natuurlijk nog belangrijker te

weten voor spelers die werken met een landingspot (wat wij prefereren) dan voor spelers die niet werken met een
landing spot. Bij de full swing kun je een overzicht maken van wat de bal nog uitrolt bij de pitching wedge, de
ijzeren 7 en de ijzeren 4 (natuurlijk heb je als je ook in de voorspeelrondes je slagadministratie doet al de

informatie opgeschrevenmet de club die je op die holes nodig hebt). Wat heel belangrijk is dat je tijdens de

wedstrijdronde goed oplet of de informatie nog klopt, regent het hard en worden de greens zachter? Is het heel

warm en drogen de greens en fairways uit? Je kunt om deze informatie te krijgen ook goed naar de ballen kijken
van je medespelers. Naast de bovenomschreven reactie van de bal bij landing op de green heb je natuurlijk ook

nog bij het putten de reactie van de bal op de green. Is er grain (groei richting van het gras)? Zijn de greens snel

en rollen ze uit, hoe is de snelheid aan het begin van de dag vergeleken met de snelheid aan het einde van de dag
etc.

Eventuele drills en/of opdrachten :
- Ga op je home course achterhalen hoe de vlieg/rolverhouding is met chippen, pitchen en bunkerslagen.

- Ga op je home courseachterhalen hoeveel de bal nog uitrolt bij de full swing schoten met de pitching wedge, de
ijzeren 7 en de ijzeren 4. Controleer ook hoeveel de bal uitrolt met de houten drie en de driver.

- Zet de bovengenoemde informatie om in het eerstvolgende toernooi. Ga voorspelen en schrijf in je stroke saver
op de pagina notities op wat de reacties zijn van de bal op de green met de verschillende schoten. Na het

toernooi ga je voor jezelf evalueren wat het verschil is met het wel en het niet weten van de reactie van de bal op
de green.

