
 5 - Doelstellingen

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

2 - Notitie in schoolagenda   
Vijfde les golf: 
holes lopen

3 - Materiaal 
• Puttingdoelen 
• B-ballen 
• Afslagmatjes 
• Clubs 
• Putters 

4 - Aandachtspunten 
Veiligheid: hou alle spelers op een 
veilige afstand van elkaar.

1. Cognitief 2. Vaardigheid 3. Affectief

A
Motorische  
competentie

De lln weten hoe ze hun 
greep moeten uitvoeren.

De lln weten hoe ze  
moeten chippen, swingen 

en putten.

De lln kunnen hun greep  
correct uitvoeren.

De lln kunnen de zwaai- 
beweging 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 de 
sportieve ingesteldheid  

van fair play.

De lln respecteren  
elkaars kunnen.

De lln zijn bereid  
elkaar te helpen.

Lesonderwerp 5: holes lopen
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 6 - Lesschema

Duur subdoelen Activiteiten - leerinhouden Didactisch handelen

Activatie 
10 min

Inleidend gesprek: verklaring van de begrippen green, fairway, tees,...

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

Verduidelijking van de etikette van de golfsport 
> stilte als er iemand speelt 

> niet spelen als de groep voor je nog aan/op de green is van diezelfde hole 
> Lln waarvan de bal het verste van de hole ligt speelt altijd eerst

Onderwijsleergesprek voeren en herhalen van technieken.

L legt uit - lln luisteren

Kern 
40 min

Correcte uitvoering van 
verschillende technieken

Ooghandcoördinatie

Slagvaardigheid

Mikken naar doel

Fair play

Holes lopen: 
> holes afbakenen op speelplaats, park of grasveld 

> lln verdelen in teams van elk 3 personen 
> leg putter op elke green zodat lln enkel hun club  

en afslagmatje moeten dragen 
> het winnende team is het team met het minst aantal slagen

Aandachtspunten beweging: 
> gebruik van de putter is verplicht  

vanaf de bal zich op de green bevindt 
> eerst een oefenswing uitvoeren  

alvorens de bal weg te slaan 
> rekening houden met de windrichting 

> elk team moet rekeing houden met het team dat zich voor hen bevindt.

Werken met scorekaarten om zo aantal slagen 
te noteren en winnaar te bepalen.

L bakent holes af en legt uit

L begeleidt spel 

20m

30m

15m

15m

30m


