
Mik op de voeten van je caddie
Kijk naar golf op TV en zie hoe de professionals aan hun caddie vragen om de vlag voor ze te 

bewaken. De caddie wordt dan gebruikt om de richting aan te geven.

Zie foto 5. Ik heb deze putt gelezen met een boog van links naar rechts en ik heb mijn caddie gevraagd om de vlag vast te 

houden links van de hole. Als ik nu ga putten probeer ik op zijn voeten te mikken, laat de bal met een boog van links naar 

rechts lopen en probeer de bal een stoklengte van de hole te laten eindigen.  

Kortom, je medespeler of caddie inzetten als richtingaanwijzer om je target op de green te halen is een legaal hulpmiddel!

Hoog en laag
De meeste golfers hebben de illusie dat een approach 

naar de green met een mooi hoog boogje hoort te 

gaan. Dat is niet zonder risico’s. Ik zie liever dat u de bal pas 

omhoog speelt in situaties van nood zoals wanneer u over 

een waterhindernis of een bunker moet slaan.

Op foto 1 en 2 speel ik hole 5 van mijn homecourse. Een mooie par-5 met 

water naast de rechterzijde van de green. Als mijn tweede shot rechts op 

de fairway ligt, dan is mijn approach naar de green over het water. Ik heb 

nu geen keus, water voor de green, en dus kies ik voor een pitch met 

mijn pitching wedge om een hogere balvlucht te krijgen met minder rol. 

Ik speel hier een hoge bal.

Op foto 3 en 4  heb ik een bal gespeeld op de linkerzijde van de fairway 

met precies dezelfde afstand tot de green als op foto 1. Echter nu kies 

ik voor een ijzer-7 omdat ik alleen maar fairway, apron en green voor 

me heb. Ik sla in dit geval een ijzer-7 voor een lagere balvlucht en een 

langere rol op de green. Hier speel ik dus een lage bal.

Tekst: Gary Davidson, PGA Professional werkzaam op golfclub Kromme Rijn
Fotografi e: Eric Veenhuyzen

Verlaag
je handicap

Het ligt in de aard van iedere golfer: 

Kom je voor het eerst onder de 100 slagen, 

dan wil je naar de 90. Speel voor het 
eerst 72 en je wilt onder de 70 komen. 

Twee simpele tips om daarbij te helpen.

INSTRUCTIE Highland Touch

50

+foto 2+foto 1

+foto 4+foto 3

+foto 5
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