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Pitchen: 1. Afstand

Voorbereiding test
Markeer 4 afstanden met een pillon. 30 m, 40 m, en 50 m. Zorg 
ervoor dat het terrein redelijk vlak is. Leg bij iedere pillon 10 bal-
len klaar. Maak een cirkel van 1 m doorsnee, 2 m doorsnee en 5 m 
doorsnee bij de hole.

Uitleg test
Pitch per pillon 1 bal naar het doel. U begint iedere serie bij 30 m 
en gaat dan vervolgens naar 40 m enz. Herhaal dit 10 keer.

Doel van de test

Informatie test

Waar
Rondom de pitching green.

Tijdsduur per serie
10 minuten.

Stokkeuze
Pitching wedge.

Aantal ballen
10 ballen.

Minimale afstand tot aan 
greenrand
20 meter.

Totale afstand tot aan 
het doel
60 meter.

Balligging
Op het gras. 
Fairway.

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

Benodigdheden
Pillonnen of headcovers voor de afstanden te markeren. 
Krijt of touw om de cirkels te maken.

Pitch beweging

Scorekaart

Afst. Hole 1 m 2 m 5 m

30 m ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

40 m ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

50 m ___ 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
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Pitchen: 2. Hoogte

Voorbereiding test
Speel met eigen golfballen. 10 stuks. Met een clicka zijn de ballen 
gemakkelijk te verzamelen na de oefening.

Uitleg test
Speel 10 ballen over de bunker richting de green. Zorg dat de 
afstand niet meer dan 35 m van de rand van de green bedraagt. 
Tel het aantal ballen die met een mooie boog vliegen.

Doel van de test
Ballen met een mooie boog spelen.

Informatie test

Waar
Rondom de pitching green.

Tijdsduur per serie
10 minuten.

Stokkeuze
Pitching wedge.

Aantal ballen
10 ballen.

Maximale afstand tot 
aan greenrand
35 meter.

Totale afstand tot aan 
het doel
____meter.

Balligging
Op het gras. 
Fairway.

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

Benodigdheden
Eigen golfballen en een clicka.

Pitch beweging

Score
1 punt voor iedere bal die met een mooie boog vliegt.

Scorekaart

Serie Resultaat Serie Resultaat

1 ___ ptn 1 ___ ptn

2 ___ ptn 2 ___ ptn

3 ___ ptn 3 ___ ptn

4 ___ ptn 4 ___ ptn

5 ___ ptn 5 ___ ptn

Tot. ___ ptn Tot. ___ ptn

Gem. ___ ptn Gem. ___ ptn

Gemiddelde score

Score Resultaat

41 - 50 Op naar ....

31-40 Goed

21 - 30 Gemiddeld

0 - 20 Onder gemiddeld
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Pitchen: 3. Richting

Voorbereiding test
Markeer 30 meter afstand van de rand van de green met een pil-
lon. Zorg ervoor dat het terrein redelijk vlak is. Leg bij de pillon 10 
ballen klaar. Maak een straat van 5 m breed.

Uitleg test
Pitch de ballen binnen het doel. Doe dit 3 keer.

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

Informatie test

Waar
Rondom de pitching green.

Tijdsduur per serie
10 minuten.

Stokkeuze
Pitching wedge.

Aantal ballen
30 ballen.

Minimale afstand tot aan 
greenrand
30 meter.

Maximale afstand 
60 meter.

Balligging
Op het gras. 
Fairway.

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

Benodigdheden
Pillon of headcover voor het markeren van de afstand. 
Krijt of golfclubs om de straat te maken.

Pitch beweging

Scorekaart

Serie Punten Pro info

1 ___ ptn rechts links
2 ___ ptn rechts links
3 ___ 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
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Gemiddelde score ‘midden’

Score Resultaat

8 - 10 Op naar ....

6-7 Goed

4 - 5 Gemiddeld

0 - 3 Onder gemiddeld

Informatie test

Pitch beweging

Waar
Op de drivingrange, op de 
afslagmat.

Tijdsduur
10 minuten.

Stokkeuze
Pitching wedge.

Aantal ballen
10 ballen.

Balligging
5 ballen op de mat. 
5 ballen vanaf de tee.

Conditie

Benodigdheden
Drivingrange ballen, stoepkrijt.

Pitchen: 4. Contact

Voorbereiding test
Krijt de golfbal aan 1 kant. Leg de bal voorzichtig op de tee met 
het krijtgedeelte aan de slagkant. Doe dit bij iedere bal die u gaat 
slaan.

Uitleg test
Doe uw pre-shot routine en sla de bal. Houd de eindstand 3 se-
conden vast en kijk dan naar de krijtafdruk op het slagvlak van uw 
club. Geef aan waar u de bal geraakt hebt. Het centrum van het 
clubblad is de ideale plek om de al mee te raken, de zogeheten 
‘sweetspot’. 

Doel van de test
De ballen met de sweetspot raken.

Scorekaart

bal midden onder teen hak bal midden onder teen hak

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Tot.


