
 5 - Doelstellingen

1 - Beginsituatie 
Dit is de vierde les golf. De lln  
hebben kennis van de greep, basis-
houding, swing-, putt- en chiptech-
nieken.

2 - Notitie in schoolagenda   
Vierde les golf: 
combinatie van slagtechnieken: 
oefenstations

3 - Materiaal 
• Puttingdoelen • Potten en kegels 
• B-ballen • Plastic bekertjes 
• Afslagmatjes • Bank 
• Chippingdoelen • Krijt 
• Clubs  • Tape 
• Putters  • Halve plint

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 moe-
ten chippen, swingen en 

putten. 

De lln kunnen hun greep  
correct uitvoeren.

De lln kunnen de zwaaibe-
weging correct uitvoeren.

De lln kunnen beheerst  
een slag 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 bewegen 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 
sportieve ingesteldheid  

van fair play.

De lln respecteren  
elkaars kunnen.

De lln zijn bereid  
elkaar te helpen.

Lesonderwerp 4: Combinatie van  
 slagtechnieken

MET STEUN VAN



 6 - Lesschema

Duur subdoelen Activiteiten - leerinhouden Didactisch handelen

Activatie 
10 min

Herhaling greep, houding en beweging

Uitleg greep, houding en beweging: 
> greep: zie cursus 

> houding: zie cursus 
> beweging: zie cursus

Overlopen verschillende standen

L legt uit en geeft demo

L deelt lln in groepjes

Kern 
40 min

Correcte uitvoering van 
verschillende technieken

Ooghandcoördinatie 

Slagvaardigheid

Mikken naar doel

Fair play

1. Lange slagen: afslag van een bepaald punt, 
met afslagmatje om zo ver mogelijk te slaan

2. Blikkenchip: afslag van afslagmatje met als  
doel de toren omver te chippen (zie spelfiche 3)

3. Putten naar doel: putten naar plastic bekertjes  
met als doel zo veel mogelijk punten te scoren  
(punten op bekertjes zetten) (zie spelfiche 9) 

4. Hindernischip: afslag van afslagmatje over een  
hindernis naar een bepaald doel (zie spelfiche 4)

5. Vakputten: vakken maken met tape met als doel  
elke bal in ander vak te laten stoppen (zie spelfiche 28)

6. Chippen naar doel: afslag van afslagmatje proberen  
de bal door verhoogde hoepel te spelen (zie spelfiche 14)

7. Petanqueputten: spelregels (zie spelfiche 18)

Eventueel werken met scorekaarten

L legt oefening uit

Lln nemen plaats in 

L verbetert waar nodig en begeleidt de oefeningen

L geeft doorschuifsignaal: 
lln leggen materiaal bij stand en schuiven kloksgewijs door 
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