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Chippen: 1. Afstand

Voorbereiding test
Maak twee vakken van 3x3 meter op de green (gebruik tees). 
De afstand van de bal tot aan het begin van het eerste vak is 10 
meter en voor het tweede vak is dit 15 meter. De bal ligt 3 meter 
buiten de green.

Uitleg test
Speel 1 bal naar het eerste vak en daarna 1 bal naar het tweede 
vak. Speel 10 ballen in totaal (5 per vak).

Doel van de test
Bent u in staat de lengte van de bal te controleren door middel 
van de lengte van uw swing.

Informatie test

Waar
Rondom de chipping green. 

Tijdsduur
10 minuten.

Stokkeuze
IJzer 7.

Aantal ballen
10 ballen.

Afstand tot aan vakken
10 meter voor het 1ste vak. 
15 meter voor het 2de vak.

Totale afstand tot aan 
het doel
15 meter.

Balligging
Op het gras.

Conditie
Ondergrond = vlak.

Score
Tel het aantal ballen die in de vakken zijn blijven liggen.

Benodigdheden
Tees.

Chip beweging

Scorekaart

Serie Resultaat

1 vak 1 vak 2
2 vak 1 vak 2
3 vak 1 vak 2
4 vak 1 vak 2
5 vak 1 vak 2

Tot. vak 1 vak 2

Score

Score Resultaat

35 - 50 Op naar ....

25-34 Goed

10 - 24 Gemiddeld

0 - 9 Onder gemiddeld
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Chippen: 2. Hoogte

Voorbereiding test
Plaats een paraplu op 5 meter van je golfbal. 

Uitleg test
Speel 10 ballen achter elkaar met een sand wedge in de paraplu. 
Alleen ballen die rechtstreeks in de paraplu komen tellen mee 
voor de score. Verder worden het aantal ballen genoteerd met 
balvlucht.

Doel van de test
Ben je in staat om een bal met balvlucht te spelen.  Kun je de bal 
op een door jouw bepaald landingsgebied laten landen.

Informatie test

Waar
Rondom de chipping green. 
Voorgreen fairway.

Tijdsduur
15 minuten.

Stokkeuze
Sand wedge.

Aantal ballen
10 ballen.

Afstand tot aan paraplu
5 meter.

Totale afstand tot aan 
het doel
5 meter.

Balligging
Op het gras.

Conditie
Ondergrond = vlak.

Score
Tel het aantal ballen die rechtstreeks in de paraplu zijn 
geland. (Ze mogen er uit rollen.)

Benodigdheden
Paraplu.

Chip beweging

Scorekaart

Serie Resultaat

1 in doel balvlucht
2 in doel balvlucht
3 in doel balvlucht
4 in doel balvlucht
5 in doel balvlucht

Tot. in doe balvlucht

Score

Score Resultaat

35 - 50 Op naar ....

25-34 Goed

10 - 24 Gemiddeld

0 - 9 Onder gemiddeld
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.Chippen: 3. Richting

Voorbereiding test
Leg 4 meter van de greenrand 10 ballen neer. Pas vanaf de green-
rand 11 meter af en maak daar een doel. Breedte van het doel is: 1 
stok (ijzer-7). 

Uitleg test
Chip 10 ballen achter elkaar met de ijzer-7 van buiten de green 
naar het doel. Doe dit 5 keer.

Doel van de test
Ben je in staat om goed op te lijnen met lichaam en clubblad (pre-
swing). Kun je tijdens de beweging de richting handhaven.

Informatie test

Waar
Rondom de chipping green.

Tijdsduur
15 minuten.

Stokkeuze
IJzer 7.

Tot. aantal ballen
50 ballen.

Afstand tot aan green-
rand
4 meter.

Totale afstand tot aan 
het doel
15 meter.

Balligging
Op het gras.

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

Score
Tel het aantal ballen die tussen de doelpalen gaan.

Benodigdheden
Voor het maken van de doel(palen) kun je het volgende 
gebruiken: tees, emmers, touw, krijt, headcovers.

Chip beweging

Scorekaart

Serie Resultaat Pro info

1 in doel links rechts
2 in doel links rechts
3 in doel links rechts
4 in doel links rechts
5 in doel links rechts

Tot. in doel links rechts

Score

Score Resultaat

 
40 - 50 Op naar ....

 
25 - 39 Goed

 
15 - 24 Gemiddeld

 

0 -14 Onder gemiddeld
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Chippen: 4. Scorend vermogen

Voorbereiding test
Markeer 4 afstanden met een pillon. 5 m, 10 m, 15 m en 20 m. 
Zorg ervoor dat het terrein redelijk vlak is. Leg bij iedere pillon 10 
ballen klaar. Maak een cirkel van 1 m doorsnee, 2 m doorsnee en 5 
m doorsnee bij de hole.

Uitleg test
Chip per pillon 1 bal naar het doel. U begint iedere serie bij 5 m en 
gaat dan vervolgens naar 10 m enz. Herhaal dit 5 keer.

Doel van de test
Van verschillende afstanden en richtingen de bal binnen de klein-
ste cirkel krijgen.

Informatie test

Waar
Rondom de chipping green.

Tijdsduur
15 minuten.

Stokkeuze
IJzer 7.

Tot. aantal ballen
20 ballen.

Minimale afstand tot aan 
greenrand
1 meter.

Totale afstand tot aan 
het doel
20 meter.

Balligging
Op het gras.

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

Score
8 punten voor iedere bal die  is uitgeholed. 
4 punten voor iedere bal die in de kleinste cirkel blijven. 
2 punten voor iedere bal die in de middelste cirkel blijven. 
1 punt voor iedere bal die in de grootste cirkel blijven.

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

Chip beweging

Scorekaart

Afst. Hole 1 m 2 m 5 m

5 m ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

10 m ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

15 m ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

20 m ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

Tot. ___ ptn ___ ptn ___ ptn ___ ptn

Score

Score Resultaat

 
60 - 160 Op naar ....

 
40 - 59 Goed

21 - 39 Gemiddeld

 
0 - 20 Onder gemiddeld


