
 5 - Doelstellingen

1 - Beginsituatie 
Dit is de eerste les golf. De lln heb-
ben nog geen kennis van de greep, 
basishouding en -bewegingen.

2 - Notitie in schoolagenda   
Kennismaking met golf:  
les 1 het chippen 

3 - Materiaal 
• Chippingdoelen 
• B-ballen 
• Afslagmatjes + tees 
• Clubs

4 - Aandachtspunten 
Veiligheid: 
• hou alle spelers op een veilige 
afstand van elkaar; 
• zorg ervoor dat de B-ballen enkel 
worden verzameld als elke speler 
gedaan heeft met oefenen.

1. Cognitief 2. Vaardigheid 3. Affectief

A
Motorische  
competentie

De lln weten hoe ze hun 
greep moeten uitvoeren.

De lln weten hoe ze een 
technische chipbew 
moeten uitvoeren.

De lln kunnen hun greep 
correct uitvoeren.

De lln kunnen hun  
chipbew uitvoeren.

De lln kunnen mikken  
naar een doel.

De lln beleven  
spelvreugde aan  
de uitvoering van  

de oefening.

B
Gezonde, fitte en  
veilige levensstijl

De lln weten dat er 
mogelijke gevaren zijn 

verbonden aan het swingen 
met een club en weten  
hoe ze deze gevaren 

kunnen beperken.

De lln kunnen mogelijke 
gevaren goed inschatten 

en houden zich aan de 
veiligheidsafspraken.

De lln zijn gemotiveerd en 
hebben veiligheidsbesef.

C
Zelfbeeld en  

sociale relaties

De lln weten dat ze 
elkaars kunnen moeten 

respecteren.

De lln weten dat fair play 
belangrijk is.

De lln spelen volgens de 
sportieve ingesteldheid  

van fair play.

De lln respecteren  
elkaars kunnen.

De lln zijn bereid  
elkaar te helpen.

MET STEUN VAN

Lesonderwerp 1: Het chippen



 6 - Lesschema

Duur subdoelen Activiteiten - leerinhouden Didactisch handelen

Activatie 
10 min

Losmaken 
schoudergewrichten

Losmaken schoudergewrichten:  
lln staan in kring, stretching schouder  

 
Uitleg greep, houding en beweging: 

> greep: zie cursus 
> houding: zie cursus 

> beweging: zie cursus

L legt uit en geeft demo - lln voeren uit

L legt uit en geeft demo 
Lln voeren uit, L controleert uitvoering en verbetert waar nodig

Kern 
30 min

Correcte uitvoering van 
verschillende technieken

Oog-handcoördinatie

Slagvaardigheid

Mikken naar doel

Fair play

Chippen naar doel

1. Lln oefenen juiste techniek in en mikken nr doel

2. Spelvorm: 
> lln staan verdeeld in kleine groepen,  

elke groep eigen kleur van B-bal 
> afslagmatje met tee voor elke groep 

> chipdoel op zelfgekozen afstand van afslagmatje 
> lln proberen zo veel mogelijk punten te maken voor hun groep 

> scores worden bijgehouden

Differentiatie: 
> gemakkelijker: doelen dichter bij lln 

> moeilijker: doelen verder van lln 
strafpunt als bal doel niet raakt

L legt oefening uit - lln nemen plaats in 
L verbetert waar nodig

Aandachtspunten L en lln: 
1. ligt het afslagmatje juist? 

2. correcte greep? 
3. correcte houding? 

4. correcte beweging?... 
Ballen worden pas verzameld als alle lln gedaan hebben

L legt oefening uit - L geeft demo 
L verbetert waar nodig - L duidt helpers aan

Onderwijsleergesprek: 
1. hoe staan je handen bij de greep? 

2. welke amplitude bij een chipbeweging?

Slot 
10 min

Slotspel: 
Lln proberen te chippen naar bewegend doel: 

Lln staan aan afslagmatje en chippen bal, 
L heeft lege doos en probeert bal op te vangen met doos

L legt spel uit 
Lln voeren oefening uit 

L begeleidt


