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Chip and run
De illusie van veel golfers is, dat een chip alleen met een pitching 

wedge of een sandwedge gespeeld kan worden. Niets is minder 

waar. Kijk maar eens naar een professionals toernooi op tv en je ziet dat 

zij met bijna alle stokken chippen, afhankelijk van de ligging van de bal 

en de afstand tot de vlag. Op foto 1 en op foto 2 laat ik u een situatie zien, 

die u ook vaak zult tegenkomen: na een mooie approach naar de green 

blijft de bal doorrollen en rolt net over de green. Nu moet ik een chip 

spelen naar een vlag die ongeveer 35 meter van mij af staat zonder dat 

er een belemmering in het spel is, zoals een bunker of hoog gras. Ik kies 

hier voor een ijzer-5 en maak mijn slingerswing volgens mijn chipping 

checklist (zie hieronder nog even ter herinnering). Waarom een ijzer-5? 

Omdat de bal niet zozeer omhoog hoeft, maar omdat de bal toch zeker 

zo’n 30 meter moet rollen naar de vlag toe. Een ijzer-5 is in deze situatie 

de beste optie. g

Annika Sörenstam zegt: “I always 

try to turn 3 into 2”. Met andere woorden: 

in plaats van een chip en 2 putts wil 

zij zó scherp chippen dat ze de hole met 1 putt kan

afmaken. Ik sluit me hier van harte bij aan.
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Make it easy for yourself
Soms moet ik een lachje wegslikken, 

als ik de mensen tijdens mijn chipping 

workshops hoor zeggen dat er altijd gechipped 

moet worden van buiten de green en dat ze het 

idee van de putter pakken als je bal op de apron 

ligt een beetje ‘laf’ vinden. Maar de vraag moet 

zijn: waarom zou je een moeilijker optie nemen 

als het makkelijk kan? Kijk wat ik bedoel op foto 

3. Hier ligt de bal in beide instanties op dezelfde 

afstand tot de vlag. Maar op de situatie links 

ziet u dat de bal nog over een stuk hoger gras 

moet voordat de bal op de green komt. En op 

de situatie rechts op de foto ligt mijn bal al op 

de apron met alleen nog maar een meter kort 

gemaaid gras te gaan voordat de green begint. 

Ik kies in de linkersituatie voor mijn pitching 

wedge, omdat ik de bal ongeveer halverwege 

naar de vlag toe op de green wil laten landen 

en de rest van de afstand de bal naar de vlag 

toewil laten rollen. In de rechtersituatie kies ik 

voor mijn putter, omdat de bal de hele weg naar 

de vlag toe mag rollen. In beide situaties blijft 

mijn doelstelling hetzelfde, ik probeer mijn bal 

op een stoklengte van de hole te laten eindigen. 

Ligt u net zoals ik voor de green, neem dan de 

makkelijkste optie.  g

CHIPPING CHECKLIST
1. bal positie bij de rechtervoet

2. gebruik uw putter grip

3. gewicht iets op de linkervoet

4.  een slingerswing van rechts naar links, 

 net zoals een putt swing
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