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Gemiddelde score ‘midden’

Score Resultaat

Op naar ....

Goed

Gemiddeld

Onder gemiddeld

Full swing: 1. Afstand

Voorbereiding test
 

Uitleg test
Sla 4 ballen. De eerste speelt u vanaf de tee, de resterende 3 
speelt u vanaf de mat. Kijk per bal hoeveel meter u overbrugt 
heeft. Tel de vier slagen bij elkaar op.

Informatie test

Waar
Op de drivingrange, op de 
afslagmat.

Tijdsduur
10 minuten.

Stokkeuze
IJzeren 7. 

Aantal ballen
16 ballen.

 

Balligging 
1 bal vanaf de tee.
3 ballen op de mat. 

Benodigdheden
Drivingrange ballen.

Full swing beweging

Score man Score vrouw

Serie tee mat Serie tee mat

1 ___ m ___ m 1 ___ m ___ m

2 ___ m ___ m 2 ___ m ___ m

3 ___ m ___ m 3 ___ m ___ m

4 ___ m ___ m 4 ___ m ___ m

Tot. ___ m ___ m Tot. ___ m ___ m

Gem. ___ m ___ m Gem. ___ m ___ m

Score
Tel het aantal meters van de vier ballen op. De afstand 
wordt bepaald door de plek waar de bal stilligt.
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Gemiddelde score ‘midden’
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40 - 50 Op naar ....

25-39 Goed

20 - 24 Gemiddeld

0 - 19 Onder gemiddeld

Full swing: 2. Hoogte

Voorbereiding test
Zorg dat u genoeg ballen hebt. Leg ze alvast klaar voor de afslag-
mat. 

Uitleg test
Sla 10 ballen met een ijzeren 7. De ballen worden afwisselend 
opgeteed en van de mat gespeeld. Na 10 ballen kijkt u wat uw 
score is. 

Doel van de test
De ballen met een behoorlijke balvlucht slaan.

Informatie test

Waar
Op de drivingrange, op de 
afslagmat.

Tijdsduur
10 minuten.

Stokkeuze
IJzeren 7.

Aantal ballen
10 ballen.

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

Benodigdheden
Drivingrange ballen.

Full swing beweging

Scorekaart

Serie tee mat Serie tee mat

1 ___ ptn ___ ptn 1 ___ ptn ___ ptn

2 ___ ptn ___ ptn 2 ___ ptn ___ ptn

3 ___ ptn ___ ptn 3 ___ ptn ___ ptn

4 ___ ptn ___ ptn 4 ___ ptn ___ ptn

5 ___ ptn ___ ptn 5 ___ ptn ___ ptn

Tot. ___ ptn ___ ptn Tot. ___ ptn ___ ptn

Gem. ___ ptn ___ ptn Gem. ___ ptn ___ ptn

Score
1 punt voor iedere bal die door de lucht vliegt. 
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Gemiddelde score ‘midden’

Score Resultaat

40 - 50 Op naar ....

25-39 Goed

20 - 24 Gemiddeld

0 - 19 Onder gemiddeld

Full swing: 3. Richting

Voorbereiding test
Zorg dat u genoeg ballen hebt. Leg ze alvast klaar voor de afslag-
mat. 

Uitleg test
Sla 10 ballen met een ijzeren 7. De ballen worden allemaal opge-
teed. Na 10 ballen kijkt u wat uw score is. 

Informatie test

Waar
Op de drivingrange, op de 
afslagmat.

Tijdsduur
10 minuten.

Stokkeuze
IJzeren 7.

Aantal ballen
10 ballen.

Balligging
5 ballen vanaf de tee.

Benodigdheden
Drivingrange ballen.

Full swing beweging

Scorekaart

Serie punten

1 ___ ptn

2 ___ ptn

3 ___ ptn

4 ___ ptn

5 ___ ptn

Tot. ___ ptn

Gem. ___ ptn

Score
1 punt voor iedere bal die binnen de straat blijft. 
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Gemiddelde score ‘midden’

Score Resultaat

8 - 10 Op naar ....

6-7 Goed

4 - 5 Gemiddeld

0 - 3 Onder gemiddeld

Full swing: 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.

Informatie test

Waar
Op de drivingrange, op de 
afslagmat.

Tijdsduur
10 minuten.

Stokkeuze
IJzeren 7.

Aantal ballen
10 ballen.

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

Conditie

Benodigdheden
Drivingrange ballen, stoepkrijt.

Full swing beweging

Scorekaart

bal midden onder teen hak bal midden onder teen hak

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Tot.


