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Putten: 1. Afstand

Voorbereiding test
Meet de volgende afstanden en markeer deze door bijvoorbeeld 
een tee in de grond te prikken. 1 1/2 m, 2 m, 2 1/2 m, 3 m, 3 1/2 m en 
4 m. Leg per markering 10 ballen neer.

Uitleg test
Put per vooraf gestelde afstand 1 bal richting de hole. Begin bij  
1 1/2 m en eindig bij 4 m. Herhaal dit 10 keer. In totaal speelt u 50 
ballen per serie.

Doel van de test
Alle ballen uitholen.

Informatie test

Waar
Op de putting green.

Tijdsduur per serie
10 minuten.

Stokkeuze
Putter.

Tot. aantal ballen
60 ballen.

Totale afstand tot aan 
het doel
4 meter.

Balligging
Op de green.

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

Score
Tel per afstand hoeveel ballen nog binnen 60 cm rondom 
de hole tot stilstand komen.

Benodigdheden
Tees of muntjes als afstandsmarkering gebruiken. Krijt of 
touw voor de cirkel van 60 cm om de hole.

Put beweging

Scorekaart

Afst. Binnen 60 cm Pro info

2 m    ____ van de 10 te kort te lang
2 1/2 m    ____ van de 10 te kort te lang

3 m    ____ van de 10 te kort te lang
3 1/2 m    ____ van de 10 te kort te lang

4 m    ____ van de 10 te kort te lang
Tot.    ____ van de 50 te kort te lang

Gemiddelde score

Score Resultaat

41 - 50 Op naar ....

31-40 Goed

21 - 30 Gemiddeld

0 - 20 Onder gemiddeld
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Putten: 2. Richting

Voorbereiding test
Zoek een vlak gedeelte op de puttinggreen. Zet een tee in de 
grond als mikpunt. Zet op 2 meter afstand  van de eerste tee nog 
een tee in de grond. Trek met een watervaste stift een rechte lijn 
op de bal. 

Uitleg test
Plaats de lijn op de bal dusdanig dat deze recht naar de tee wijst. 
Put nu de bal richting tee. Kijk of de lijn op de bal recht blijft. 

Doel van de test
Het correct richten van de bal en de putter.

Informatie test

Waar
Op de putting green.

Tijdsduur per serie
5 minuten.

Stokkeuze
Putter.

Tot. aantal ballen
10 ballen.

Totale afstand tot aan 
het doel
2 meter.

Balligging
Op de green.

Conditie
Droge green. 
Ondergrond = vlak.

Score
Voor iedere bal waar het lijntje recht blijft krijgt u 1 punt. 

Benodigdheden
Tees of muntjes als markering gebruiken. 

Put beweging

Scorekaart

Poging Rechte lijn

1ste    ____ van de 10

2de    ____ van de 10

3de    ____ van de 10

Tot.    ____ van de 30

Gem.

Gemiddelde score

Score Resultaat

21 - 30 Op naar ....

11-20 Goed

5 - 10 Gemiddeld

0 - 5 Onder gemiddeld
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Putten: 3. Scorend vermogen

Voorbereiding test
Leg op 1 meter afstand rondom de hole 5 markeringen op de 
green. Leg per markering 1 bal neer.

Uitleg test
Put per markering 1 bal richting de hole. Maak de cirkel af. Doe dit 
5 maal.

Doel van de test
Alle ballen uitholen.

Informatie test

Waar
Op de putting green.

Tijdsduur per serie
5 minuten.

Stokkeuze
Putter.

Tot. aantal ballen
25 ballen.

Totale afstand tot aan 
het doel
100 centimeter.

Balligging
Op de green.

Conditie
Droge green. 
Ondergrond = vlak.

Score
Tel het aantal ballen die in de hole gekomen zijn. 
Voor iedere bal in de hole krijgt u 1 punt.

Benodigdheden
Tees of muntjes/markers als markering gebruiken.

Put beweging

Scorekaart

Serie In de hole Pro info

1    ____ van de 5 links rechts
2    ____ van de 5 links rechts
3    ____ van de 5 links rechts
4    ____ van de 5 links rechts
5    ____ van de 5 links rechts

Tot.    ____ van de 25 links rechts
Gem.    ____ van de 25

Gemiddelde score

Score Resultaat

20 - 25 Op naar ....

15-19 Goed

10 - 14 Gemiddeld

0 - 9 Onder gemiddeld


