
Covid-19 drills voor thuis in de tuin       Veel plezier met oefenen! Groet, Roberto Schuit  

 

Handdoek drill:           

Plaats de bal ongeveer 10 cm voor de handdoek. Probeer om een zo vlak mogelijke plag te 
 

maken waarbij je de grond raakt voorbij de handdoek. Zie foto.     

         

Hoe beter je word, hoe dichter je de bal naar de handdoek toe legt. Blijf proberen om een  

zo vlak mogelijke plag te maken zonder de handdoek te raken.     

         

Probeer niet vals te spelen en de bal dun te raken, het moet altijd voelen als een goede slag.  

         

        
 

         
 

Face strike drills: 
          

Zet met een whiteboard stift een stip op de bal en leg de bal neer met de stip richting je clubblad. 
   

Sla een bal en kijk waar de afdruk op je clubblad is gekomen. Droogshampoo werkt ook goed.  
   

 

             

            

            

            

            

            

            

           

            



*variatie 1 
 

Adresseer de bal op de hiel, probeer de sweetspot te raken. 
    

*variatie 2 
 

Adresseer de bal op de teen, probeer de sweetspot te raken. 
    

*variatie 3 
 

Start met de bal 10 cm meer voor in je stand, probeer de sweetspot te raken. 
  

*variatie 4 
 

Start met de bal 10 cm meer achter in je stand, probeer de sweetspot te raken.  
  

          

         
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ground contact drill:
*variatie 1 Adresseer je club en leg 1 voetbreedte rechts van de bal eenvoorwerp (muntje/schelpje/pokerfiche), zorg dat je het

voorwerp mist maar wel de mat raakt. 

*variatie 2 Adresseer je club en leg op de plek van de bal een voorwerp en 1 voetbreedte links daarvan nog een voorwerp.

Swing en zorg dat je allebei de voorwerpen raakt. 

*variatie 3 Adresseer je club bij een bal en leg 1 voetbreedte links een voorwerp. Zorg dat je de bal én het voorwerp raakt.



 

 

 

 

*variatie 4 Trek in de bunker een lijn die loopt in de speelrichting. Adresseer je club haaks op de lijn en swing 1x voorlangs, en

1x overlangs en 1x waarbij je probeert de lijn te raken. Begint de afdruk ook evenveel naar rechts en links?

*variatie 5 Trek in de bunker een lijn die haaks staat op de speelrichting. Adresseer je club bij de lijn en swing waarbij de 

plag start op de lijn. Varieer in diepte van de plag. 

*variatie 6 Trek in de bunker een lijn die haaks staat op de speelrichting. Adresseer je club bij de lijn en swing waarbij de 

plag 5 cm voor, achter en precies op de lijn start. 


