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INSTRUCTIE Highland Touch
Trouble ondervinden op
de golfbaan is niet moeilijk.
En een trouble shot spelen is ook
niet moeilijk, als je ze maar van
tevoren hebt geoefend.

Trouble

Shooting

Trouble shot: een achterwaartse chip
Op foto’s 1 en 2 ziet u een situatie waarbij mijn bal aan de rand
van de bunker ligt. Als rechtshandige golfer is de bunker te diep
om in te staan; ik kan geen goede houding innemen om mijn bal met
een goed resultaat te kunnen chippen. Ik heb hier twee opties: a. ik zou
kunnen proberen de stok om te draaien en de bal linkshandig kunnen
spelen of optie b. ik ga met mijn rug naar het doel toe staan zodat ik de
bal nu gewoon rechtshandig kan slaan. Ik kies voor optie b: met een
rustige slinger beweging beweeg ik de stok van voor naar achter. Het is
een gewoon chip shot, maar dan niet van rechts naar links, maar van voor
naar achter. Ik gebruik hiervoor een pitching wedge met de face - het
slagvlak - van de kop naar achteren wijzend. Kijk goed naar de foto’s,
dan ziet u wat ik bedoel. Dit is een super shot om uw tegenstander in een
wedstrijd mee te imponeren! Maar oefen wel eerst op de driving range of
rond de oefengreen om het juiste gevoel voor afstand te krijgen. g
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Putten uit de bunker
Niet iedere bunker die je gewoonlijk tegenkomt in de baan is
zo diep als een St. Andrew’s pot bunker. De sandwedge biedt in
de meeste situaties dan ook de ideale slag voor een greenside bunker.
Echter op foto 3 en foto 4 ziet u een situatie die ook af en toe voorkomt:
mijn bal ligt bovenop het zand en er is geen hoge rand voor me. Het is
een zogenaamde ‘platte’ bunker naast de green. In deze instantie pak
ik dus gewoon mijn putter en speel de bal als een gewone putt-slag uit
de bunker. Maar denk erom, omdat mijn bal in de bunker ligt, mag ik
mijn stok niet grounden!!! Omdat de bal het eerste stuk over het zand
moet rollen, maak ik mijn putt slag iets krachtiger dan anders en ook
met een iets langere achterswing.
Voor sommige mensen is deze slag toch een makkelijkere optie dan een
splash shot uit het zand met een sandwedge. Probeer het eens, het zal
u zeker bevallen. g
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