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Belangrijke
mededeling:

Beste golfer,

Golf Op Maat voor al uw
vragen op het gebied van
golfclubs!

In de rubriek Specificaties wil ik in deze nieuwsbrief
aandacht besteden aan het totaal gewicht van de club.
Op dit gebied is er een “nieuwe” ontwikkeling die voor
golfers en clubfitters nieuwe mogelijkheden geeft om ruimer
te variëren in het totaal gewicht van de club. Vooral golfers
met een beperkte swingsnelheid, fysiek zwakkere golfers en
golfers met grote lichaamslengte kunnen hier veel voordeel
van hebben. Tot nu toe was het gewicht de shaft de
grootste variabele, 45 – 130 gram. Ook de grip kan een
beperkte bijdrage leveren, 25 -70 gram.
Het “nieuwe” zit in een grotere variatie in het gewicht van
de golfkoppen in ijzers. Tot nu toe hadden koppen altijd
ongeveer hetzelfde gewicht. Nu zijn er, in de custom built
markt, koppen die 7 of 14 gram lichter zijn dan het
standaard gewicht. Minder totaal gewicht geeft vaak meer
swingsnelheid en controle. Daarnaast wordt het voor lange
spelers mogelijk om de swingweight/moi beter binnen de
perken te houden. Als voorbeeld, bij een club op standaard
lengte met standaard swingweight en een standaard
gewicht van de kop zal de swingweight bv. D2
(heren)kunnen zijn. Met een 14 gram lichtere kop zal de
swingweight dan C5 zijn(dames). Om met een lichte kop
weer op swingweight D2 uit te komen, kan de club ca. een
inch langer zijn. Voor een lange golfers dus een goed optie
om langere clubs te bouwen.
Kijkend naar swingsnelheid kan een 14 gram lichtere kop
voor sommige golfers wel 4-5 mph meer snelheid opleveren.
Afhankelijk van de uiteindelijke swingsnelheid kan dat 10 -12
meter meer afstand genereren.
Wat voor de individuele golfer het beste is kan alleen
ontdekt worden in een professionele fitting waarbij naar alle
eigenschappen wordt gekeken.

Pagina 1 van 2

Pagina 2 van 2

