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Beste golfer, niet kunnen spelen, wat dan ……?   
 

Antwoord: Voor de 2e keer dit jaar is onze baan gesloten en 
moeten we accepteren dat we voorlopig niet de baan in 
kunnen. Vervelend, maar we kunnen er ook een positieve draai 
aan geven en daar kan ik u wellicht mee helpen. Hoe? 

We hebben allemaal een set en bij iedereen zitten daar wel 1 of 
meer clubs in waarmee het lastiger is om consistent te spelen. Er 
is een grote kans dat er iets niet klopt aan die club(s) waardoor 
u er minder goed mee kunt slaan. Het kunnen kleine 
aanpassingen zijn die grote verbetering kunnen geven en met 
weinig kosten bent u van een ergernis af!  

Hoe kunnen we dat doen? Maak een afspraak en dan kijken we 
er samen naar. Grofweg zijn er dan 2 opties: 

a. Ik meet de eigenschappen van de desbetreffende club(s) op 
en vergelijk die met de eigenschappen van de clubs waar u wel 
goed mee kunt slaan en kunnen dan zien welke eigenschappen 
aangepast moeten worden om e.e.a. te verhelpen. 

b. We gaan op de driving range van Molenslag een aantal 
ballen slaan met de “slechte” clubs en een goede club en kijken 
wat er gebeurd in de swing. Van daar uit kunnen we dan de 
eigenschappen vaststellen die we moeten aanpassen.  

Om u niet onnodig op kosten te jagen reken ik geen kosten voor 
optie a voor het vaststellen van de afwijkende eigenschappen 
en betaald u alleen de aanpassing van de club. Voor optie b, 
het slaan van een aantal ballen op Molenslag en de Flightscope 
zijn de kosten € 10 voor de analyse en daarnaast de kosten voor 
de aanpassing!  

 

Interessante links 

Tourlock 

https://www.tourlockgolf.co
m/golf-club-
counterbalancing/pro-zone-
selection-guide 

Opti-Vibe 

https://www.youtube.com/w
atch?v=d7YV3RyomLU 

Shaft production 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=wKYZYBX51hU 
 

Belangrijke 
mededeling: 
Golf Op Maat voor al uw 
vragen op het gebied van 
golfclubs! 
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Maak gerust een afspraak via mail of telefoon!  

 


