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Bunker: 1. Afstand

Voorbereiding test
Maak een cirkel van 1 m doorsnee, 2 m doorsnee en 5 m doorsnee 
bij de hole. Leg 10 ballen klaar in de bunker. Zorg ervoor dat de 
ballen mooi op het zand liggen.

Uitleg test
Sla 10 ballen uit de greenside bunker richting de hole.

Informatie test

Waar
In de greenside bunker.

Tijdsduur
10 minuten.

Stokkeuze
Sand wedge.

Aantal ballen
10 ballen.

Afstand tot aan green-
rand
5 meter.

Totale afstand tot aan 
het doel
20 meter.

Balligging
Op het zand.

Conditie
Droge green. 
Ondergrond = vlak/uphill. 
Green = vlak / licht omhoog.

Benodigdheden
Krijt of touw om de cirkels te maken.

Bunker beweging

Scorekaart

Serie Hole 1 m 2 m 5 m

1 ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

2 ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

3 ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

Tot. ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

Score
5 punten voor iedere bal die  is uitgeholed. 
3 punten voor iedere bal die in de eerste cirkel blijft. 
2 punten voor iedere bal die in de middelste cirkel blijft. 
1 punt voor iedere bal die in de grootste cirkel blijft.

Gemiddelde score

Score Resultaat

41 - 50 Op naar ....

31-40 Goed

21 - 30 Gemiddeld

0 - 20 Onder gemiddeld



In
fo

rm
a
ti

eU
itle

g

��

Bunker Bunker

��

Bunker Bunker

S
c

o
re

S
c

o
re

k
a

a
rt

Gemiddelde score

Score Resultaat

41 - 50 Op naar ....

31-40 Goed

21 - 30 Gemiddeld

0 - 20 Onder gemiddeld
Bunker beweging

Bunker: 2. Contact

Voorbereiding test
Kies een greenside bunker uit voor deze test of een oefenbunker. 
Maak met de achterkant van de hark twee strepen in de bunker, 
ongeveer 15 centimeter uit elkaar. Leg tussen deze gemaakte 
strepen 5 ballen klaar in de bunker. 

Uitleg test
Sla de ballen uit de bunker. Ga bij de eerste streep het zand in en 
kom er bij de tweede streep weer uit.

Informatie test

Waar
In een greenside bunker of 
een oefenbunker.

Tijdsduur per serie
10 minuten.

Stokkeuze
Sand wedge.

Aantal ballen
25 ballen.

Minimale afstand tot aan 
greenrand
5 meter.

Maximale afstand 
Einde green.

Balligging
Op het zand.

Conditie
Ondergrond = vlak. 
Green = vlak / licht omhoog.

Benodigdheden
Een

Score
1 punten voor het raken van de eerste (groene) lijn. 
1 punt voor iedere bal die uit de bunker gaat.

Scorekaart

Serie bal eruit op 1ste lijn Pro info

1 voor na

2 voor na
3 voor na
4 voor na
5 voor na

Tot. voor na
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Bunker: 3. Richting

Voorbereiding test
Kies een greenside bunker uit voor deze test. Zorg ervoor dat er 
tussen de green en de bunker maximaal 5 meter gras is. Leg 5 
ballen klaar in de bunker. Maak op de green een straat van 4 m 
breed.

Uitleg test
Sla de ballen uit de bunker binnen de voorafgestelde straat. Doe 
deze test 5 keer.

Doel van de test
Kunt u met de hoge clubs de bal binnen een bepaald traject 
houden.

Informatie test

Waar
In een greenside bunker.

Tijdsduur per serie
10 minuten.

Stokkeuze
Sand wedge.

Aantal ballen
25 ballen.

Minimale afstand tot aan 
greenrand
5 meter.

Maximale afstand 
Einde green.

Balligging
Op het zand.

Conditie
Ondergrond = vlak. 
Green = vlak / licht omhoog.

Benodigdheden
Krijt of golfclubs om de straat te maken.

Scorekaart

Serie Punten Pro info

1 ___ ptn rechts links
2 ___ ptn rechts links
3 ___ ptn rechts links
4 ___ ptn rechts links
5 ___ ptn rechts links

Tot. ___ ptn rechts links

Score
1 punt voor iedere bal die in de straat blijft.

Gemiddelde score

Score Resultaat

41 - 50 Op naar ....

31-40 Goed

21 - 30 Gemiddeld

0 - 20 Onder gemiddeld

Bunker beweging
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Bunker: 4. Scorend vermogen

Voorbereiding test

Uitleg test
Sla 1 bal uit de greenside bunker. Ga door met spelen totdat de 
bal in de hole zit. 

Doel van de test

Informatie test

Waar
In de greenside bunker.

Tijdsduur
10 minuten.

Stokkeuze
Sand wedge.

Aantal ballen
5 ballen.

Afstand tot aan green-
rand
5 meter.

Totale afstand tot aan 
het doel
20 meter.

Balligging
Op het zand.

Conditie
Droge green. 
Ondergrond = vlak/uphill. 
Green = vlak / licht omhoog.

Benodigdheden

Bunker beweging

Scorekaart

Bal aantal 1ste bal uit bunker

1 ja / nee
2 ja / nee
3 ja / nee
4 ja / nee
5 ja / nee

Tot.

Score
Strokeplay. 
Hoeveel slagen heeft u totaal nodig gehad voor 5 ballen?

Gemiddelde score

Score Resultaat

0 - 15 Op naar ....

16-18 Goed

19 - 21 Gemiddeld

22 - 25 Onder gemiddeld


