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Pete Cowen is Europa’s meest succesvolle coach die met zijn spelers meer
dan 90 titels won, wellicht meer dan 100 na dit jaar. In de laatste zes
Ryder Cups deden telkens
drie van zijn spelers mee. De
prijzenpot die zij behaalden,
overstijgt de 80 miljoen euro.
We vernoemen hier onder
andere Ryder Cup Captain Colin
Montgomerie, Hendrik Stenson,
Lee Westwood, Darren Clarke,
Ian Woosnam, Thomas Bjorn,
Simon Dyson, Oliver Wilson,
Alexander Noren,...
David Petrie, Pete Cowen & Thomas Bjorn

Waarom werkt de topsportschool met Pete?
De samenwerking kwam tot stand via David Petrie. David had al 8 jaar
contact met Pete Cowen. Via regelmatig bezoek aan zijn homeclub, door de
ervaringen van zeer dichtbij op de tour ‘inside the ropes’ en dankzij bezoeken
in België groeide er een jarenlange samenwerking. David was toen regionale
VVG-coach. De combinatie van Pete’s ervaring en de back up van David
was een positieve stap in het uitbouwen van een structuur. Zijn streven om
golf aan te leren, waarbij de klemtoon op eenvoud basics en plezier ligt, lag
hierbij aan de basis. Dit principe is altijd gebleven en wordt steeds meer
ondersteund door de moderne technologie.
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Het is ondertussen duidelijk dat de ideeën van Pete Cowen toonaangevend
zijn en ontegensprekelijk de strategie bepalen van de golfcoaching wereldwijd.
Onder leiding van Pete en David kwam een uitgesproken structuur tot stand
die leidt tot samenwerking met onder meer de federatie, de coaches, de
ouders en met de leerlingen zelf.
Door zijn aanpak heeft Pete een ongelooflijk grote bagage verzameld, maar
onder al zijn ideeën blijven de basisprincipes gebouwd rond de 3 R’s en de 3
D’s:
Voeg daar nog een 4de belangrijke R van David aan toe: Relativeren

Respect yourself			
Respect people that help you		
Responsible for your actions		

Desire
Dedication
Discipline

Hoe ziet de werkwijze eruit binnen de topsportschool?
De piramide van het leerproces

Begrijp goed
wat je doet en
blijf het verbeteren

Integratie
van het spel
Opbouw van de
nodige golfbewegingen
Opbouw van een stevige basis

Zijn filosofie is “haal het beste uit jezelf!”
Henrik Stenson,
Kevin Hesbois,
David Petrie
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Met de steun en structuur van coaches - welke technische, fysieke en
mentale bijsturing geven met de meest moderne technologie - kan dit nog
versterkt worden. De moderne technologie ondersteunt namelijk de gezonde
basisprincipes.
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TOPSPORTSCHOOL

Technical Coaching
Bart Bollen
Bart Bollen wordt beschouwd als één van België’s top coaches. Hij is
diegene die het meest betrokken is bij het ondersteunen en overzien van de
dagelijkse organisatie waaronder het technische, de fysieke oefeningen en
de communicatie.

Fysieke omkadering

Waarom is fysieke screening
belangrijk?
Ramsay Mc. Masters
We willen dat het lichaam (spierenstelsel) in evenwicht is, de spieren juist
ontwikkeld worden, en kwetsuurvrij blijven zodat de spelers een langere
golfcarrière kunnen beleven. Het screenen toont bij elke speler afzonderlijk
de lichamelijke sterktes en zwaktes.
Op basis hiervan krijgt elke speler specifieke oefeningen die dan eveneens
ingeoefend kunnen worden tijdens opwarmingssessies. Deze oefeningen
worden ook door de speler op andere tijdstippen van de dag met regelmaat
uitgevoerd.

Course management
Didier De Vooght
“Breng het op de baan!” Dankzij zijn ervaring als topamateur en professional
weet Didier wat het vraagt om de top te bereiken.
De bal perfect slaan is één zaak, een ronde maken met zo weinig mogelijk
slagen is iets anders. Dit geldt zowel voor een amateur als een professional.
Maar er is een hemelsbreed verschil tussen de wereld van de amateur en
deze van de professional.
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Waarom
deze werkwijze?
- Spiky balls
- Posture bars
- Elastieken
Deze kleine correctie-attributen
bieden de spelers de mogelijkheid om hun oefeningen om het
even waar en wanneer te doen,
zelfs in hotelkamers, thuis,...
Niettegenstaande
spelers
steeds onderweg zijn, hebben
zij nood aan regelmaat.
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Physical
Koen Marx

Biomechanische omkadering

Waarom biomechanische screening?
Ryan Lumsden

Als kinesitherapeut staat Koen in eerste instantie in voor de wekelijkse opvolging
van de individuele screeningprogramma’s.

Het is een sportwetenschappelijke bijstand
om de prestatie te optimaliseren

“Een besef creëren dat een goed evenwicht tussen de verschillende facetten
van training, verzorging, mentale en fysieke ontwikkeling van primordiaal
belang is. Dat is mijn boodschap aan iedereen die, op welke manier dan ook,
betrokken is bij de sportwerking op eender welk niveau. Een boodschap aan
de sporters is vooral zorg dragen voor je lichaam en ernaar luisteren.”

Alle fysieke interventies moeten gebeuren
vanuit een compleet inzicht en volledige
integratie van de technische ontwikkeling
van de speler.
De voorgestelde interventies zijn bedoeld ter
optimalisatie van de spelprestaties. Dit impliceert
het verminderen van de kwetsuurpercentages, het
verminderen van het hervallen in kwetsuren, en langer
kwetsuurvrij kunnen spelen. Gespecialiseerde meetapparatuur
in 3D verbetert de link tussen techniek en fysiek.

Nick Faldo
& Ryan Lumsden

Evaluatie van:
- coordinatie en timing;
- swing dynamics;
- risico’s op kwetsuren;
- dynamic postural control & ROM;
- swing consistency;
- quantitative record.

Biomechanische screening
SAM LAB system
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Het is een technische omkadering

Set direction and timeframes for improvements

Elke golfer moet werken aan een swing die binnen zijn mogelijkheden valt.
Een vroege tussenkomst (of begeleiding) is erg bepalend in het ontwikkelen
hiervan.
- Clubs moeten overeenkomen met fysiek, kracht of standvastigheid.
- Voor een tourspeler vraagt een technische ontwikkeling meerdere jaren,
tijdig inzicht bespoedigd een consistente swing onder elke spelconditie.
- Reduceren van kwetsuren.
Performance Model
Aan de hand van de basiskennis van biomechanics kan een specifiek patroon
van de beweging naar voor gebracht worden die aan de specifieke eisen van
het spel beantwoordt.
- Analyseren van de elite spelers
- Onderzoek
- Coaching grondbeginselen
Basiscriteria
Een efficiënte techniek en een minimale
belasting van het lichaam resulteert in:
- een consistente en herhaalbare swing
- een maximale club-hoofd snelheid
- een minimum aan kwetsuren
- aanpassingsvermogen in golf

PHYSICAL DEVELOPMENT

START	

5+ yrs

Posture

..........................................................

Flexibility

..........................................................

Control

......................
Strength
Power

Nick Faldo’s
Screening

Improving
............. Maintenance

(Volgt de evolutie en de verbetering van de swing op. Dit is ook een stimulans
voor de te leveren en reeds geleverde inspanningen.)

Fysieke ontwikkeling
De rol van 5 belangrijke gebieden:
- houding
- flexibiliteit/bewegingsmogelijkheid
- stabiliteit/controlemogelijkheid
- kracht
- sterkte
Uit spieren-skelet screening blijkt de belasting van de componenten houding,
flexibiliteit, stabiliteit. Dit, gecombineerd met een goede kennis en uitleg van de
technische vooruitgang, laat toe een individueel programma op te maken.
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Mentale omkadering

Waarom mentaal screenen
en begeleiden?
Los van fysieke en technische vaardigheden zijn mentale vaardigheden zoals
concentratie en spanningscontrole samen met een emotionele controle
onmisbare kwaliteiten van een goede golfspeler.
Daarom doorlopen de VVG spelers van de topsportschool golf te Hasselt
een mentaal trainingsprogramma.
Deze
- een
- een
- een

sportpsychologische begeleiding omvat:
individuele profielopmaak;
mentale vaardigheidstraining via praktische sessies en trainingen;
individuele begeleiding.

Het sportpsychologische profiel van elke speler wordt samengesteld op
basis van gegevens die bekomen worden via zelfbeoordelingvragenlijsten en
observaties van de sportpsychologen en golfpro’s.
Belangrijke onderdelen van het mentaal profiel zijn:
- de persoonlijkheid van de speler;
- zijn/haar motivatie;
- weerstandsvaardigheden;
- trainings- en wedstrijdbeleving.
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Dit profiel vormt de basis voor een aantal individuele gesprekken met de
spelers. De sportpsycholoog probeert een bewustwordingsproces bij de
speler te bekomen. Verder formuleren spelers en sportpsycholoog een
aantal relevante werk- en aandachtspunten. Op regelmatige basis, zowel
op initiatief van de pro’s als van de sportpsycholoog of de speler, worden de
aandachtspunten overlopen en eventueel bijgestuurd.
De mentale training is een vaardigheidstraining. Deze trainingen hebben een
korte theoretische aanloop, maar zijn vooral praktisch georiënteerd.
Mentale vaardigheden zoals spanningscontrole, concentratie en zelfvertrouwen
komen aan bod. Bewustwording van de ademhaling, opwinding, en focus zijn
de basis van deze sessies.
De spelers leren ademhaling en ontspanningstechnieken:
- borst- en buikademhaling;
- progressieve relaxatie;
- autogene training.
Vb. van een gecontroleerde ademhaling: 3 tellen inademen, 2 tellen de adem
vasthouden om tot zelfcontrole te komen en 4 à 5 tellen uitademen,
gecombineerd met spierontspanning.
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Nadien volgt de praktijk. Spelers proberen na een fysieke inspanning via
een gecontroleerde ademhaling tot het gewenste spanningsniveau te
komen. Tijdens deze sessies worden de spelers ook gecontroleerd via
hun hartslagmeter. Zo kunnen ze onmiddellijk vaststellen of de toegepaste
ademhaling en ontspanningstechnieken effect hebben op hun opwinding
niveau.
De ademhaling en de spanningscontrole vormen de basis van de aangeleerde
concentratietechnieken, zoals bijvoorbeeld visualisatie.
Visualisatie is het mentaal voorstellen van een beweging of van een situatie
in afwezigheid van deze beweging of situatie. Indien mogelijk worden de vijf
zintuigen in de beleving gebruikt.
Uiteindelijk past de golfspeler, in overleg met de pro, de technieken toe die
hem of haar in staat stellen om tijdens trainingen en wedstrijden een ideale
prestatie en emotionele toestand te bekomen.
Het aanleren, opnemen en correct uitvoeren van de mentale vaardigheden
is voor de spelers een proces van lange duur, die naast de nodige fysieke en
technische vaardigheden de nodige trainingen vereist.

VVG-coördinatie
Karine Guerman, Sporttechnisch Coördinator VVG
Ondanks het feit dat Karine het minst te zien is in de school, spendeert
zij heel veel tijd en engagement aan het golfaspect. Dit houdt beslissingen
op schoolvlak, financiële aspecten, competities, eventuele sancties en
toekomstperspectieven in. Ze is erg betrokken met het internaat voor zover er
zich eventuele problemen kunnen voordoen.

Kevin Dhondt, Sporttechnisch Medewerker VVG
Kevin is verantwoordelijk voor de communicatie met de Topsportschool, het
internaat, de leerlingen, coaches, de VVG, de ouders, de golfclubs, en zo
meer. Hij is ook aanspreekbaar als vertrouwenspersoon voor de leerlingen.

Host Club Flanders Nippon G.&B.C. Hasselt
We zijn blij dat we kunnen gebruik maken van de faciliteiten die Flanders
Nippon G.&B.C. Hasselt ons aanbiedt, zoals spelen, practicen en alle
accomodaties. Aangezien deze club jaar na jaar vooruitgaat, kunnen wij mee
evolueren.

Last but not least: “The Kids”
Zonder leerlingen zou er geen school zijn. Wat geldt voor elke school telt
hier ook. Ondanks de aangeboden structuur zijn er geen garanties. Het is
uiteindelijk aan de leerlingen om de aangeboden kansen te grijpen en deze
mogelijkheden volop te benutten. Wie zich aan het systeem aanpast en er
extra moeite insteekt zal zeker verbeteren. Niet enkel als golfspeler, maar
ook als persoon! Wie het beste van zichzelf heeft gegeven en klaar staat
voor de volgende stap in het leven, heeft al veel bereikt.
14

15

Fysisch trainingsconcept
Hieronder vindt u een selectie van oefeningen die gebruikt worden om
evenwicht in het spierstelsel, coördinatie en timing in te oefenen. Aan de
hand van deze oefeningen worden tevens de specifieke eigenschappen
binnen de golfswing verbeterd en verstevigd.
Voorbeeld van individuele gespecificeerde oefeningen, opgemaakt o.b.v. een
persoonlijke fysische screening.

Bij de uitvoering van deze oefening wordt
vooral gebruik gemaakt van de spike
balls, posture bar, en elastieken. Deze
attributen maken het voor de kinderen
mogelijk hun oefeningen eveneens op
verplaatsing uit te voeren.
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Golfspecifieke opwarmingsoefeningen

T-rotatie

Rotatie oefeningen: W, V, T
DOEL

Verbetering van de romprotatie en de perceptie hiervan

W-rotatie

Rotatie-oefening handen in de zij

V-rotatie
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Evenwichtsoefeningen

Fundatie training
Houding

DOEL

Evenwichtspositie binnen de swing optimaliseren
DOEL

Oefening 1 - Op en neer, op 1 been links/rechts

Telkens opnieuw, vanuit een correcte uitgangspositie tot een goede
houding komen

Oefening 1 - Correcte houdingsdrill

Rotatie/evenwicht coördinatie
Oefening 2 - Op 1 been rotatie links/rechts

Uitvoering
Plaats de duimen op de heupgewrichten (illu 1).
Breng een club op de hoogte van uw heupbeen en druk dit aan (illu 2).
Buig voorover met gestrekte benen (illu 3).
Buig dan lichtjes de knieen, met druk op de bal van de voet (illu 4).
Breng de armen naar voor en plaats de club tussen de handen (illu 5).
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Grip positie

Richten en oplijnen
Als je de basis, ‘de technische zijde’ goed wil inoefenen, is het belangrijk dat
je een vast patroon opbouwt waarin zekerheid aanwezig is.

DOEL

Grip positioneren met een natuurlijke arm hang positie

Oefening 1 - Goede en correcte wijze tot de juiste grip

Dit kan door telkens weer clubs op de grond te
leggen, enerzijds om een goede oplijning te behouden
en anderzijds altijd een correcte balpositie na te
streven.

in oefening met een vaste patroon-opbouw

Uitvoering
Breng de armen op schouderhoogte met de handpalmen naar buiten (illu 1).
Breng de armen traag naar beneden en voor het lichaam (illu 2 – illu 3).
Sluit de handen aan in grippositie (illu 4).

Perceptie naar het terrein blijft hetzelfde: balpositie-oplijning

22

23

Basis swingconcept oefeningen
Coördinatie – rotatie
Oefening 1 - Lage squad positie, push down rotatie

DOEL

Oefening 2 - Linker arm en romprotatie

DOEL

Perceptie van de individuele connecties tussen de beide
armen en het lichaam in samenhang met de romprotatie

Plane drills - opbouw van de waarneming en inoefening van de
juiste spierconnecties tijdens de rotatie

Uitvoering
Neem een lage squad positie aan met de armen naar beneden gedrukt in lijn
met de schouders. Roteer in backswing, downswing en forwardswing met
behoud van de neerwaartse druk van de armen, te voelen in connectie met
de beenspieren, de buikspieren, schouders en onderarmen.
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Oefening 3 - Rechter arm en romprotatie

Oefening 4 - Rotatiedrill met stok

DOEL

DOEL
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Perceptie van de individuele connecties tussen de beide
armen en het lichaam in samenhang met de romprotatie

Verbetering van balans en coördinatie met beide handen
en de juiste connecties op impact
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Oefening 5 - Eén arm met omgekeerde club, teken de zwaai baan

Evenwicht - coördinatie - timing
Oefening 1 - Drill met de voeten samen

DOEL

Te leren dat niet enkel het lichaam correct moet roteren,
maar eveneens moet de club in evenwicht roteren

DOEL

Verbeteren van de coördinatie tussen de romp en de arm-hand actie.
Regeling van de timing.
Versteviging van de balans positie.

Uitvoering
Plaats de voeten samen.
Swingen om in evenwicht te blijven staan.
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Oefening 2 - Rechterarm-tennisbaldrill: stimulatie

DOEL

Oefening 4 - Balvluchtcreatie hoge balvlucht, krachtige en snelle balvlucht

Stimulatie van natuurlijke neerwaartse gooibeweging.
Wanneer deze correct en gecoördineerd uitgevoerd wordt,
kan je de bal terug opvangen nadat deze terugkaatst tegen de
muur. Snelheid, kracht en coördinatie worden zo opgebouwd.

Krachtig
en snel

Oefening 3
Linkerarmtennisbaldrill

Hoge bal
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Training Tips

Het kort spel rond en op de green

Op de topsportschool worden veel patronen geplaatst op de driving range en
op de baan, als simulatie van verschillende liggingen en situaties. Dit is een
stimulans tijdens de trainingen.

Het kort spel is natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel binnen de topsportschool waaronder alle aspecten onder de volgende principes getraind worden.

De “skills en drills” testen in verschillende
afstanden wordt als referentie gebruikt
om naar toe te werken binnen de club.
Elke club heeft uiteraard zijn eigen
faciliteiten en mogelijkheden, welke zo
optimaal mogelijk moeten gebruikt worden
binnen het kader.

1.	Gewaarwording
2.	Technische verbetering
3.	Controle beheersing
4.	Concentratie
5. Fun & competitiviteit
Er worden verschillende oefeningen gebruikt
verbeteren. Hieronder een paar voorbeelden.

om dit te stimuleren en te

1. Gewaarwording
Natuurlijke aanpassingen van uw basis zijn noodzakelijk bij verschillende
liggingen. Voorbeeldsituaties:

De bal laten rollen

Doelgericht
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Lezen van de green
Gooi de bal half hoog

Gooi de bal hoog en zacht

2. Technisch
Putting: twee handpalmen tezamen

Aanpassen van uw basis aan de verschillende liggingen

Vlakke ligging bunkershot
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Downhill ligging bunkershot
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3. Controle beheersing
Bunkerpatroon

De ligging bepaalt
diversiteit in de rol.

Breekpunt
door de poort

One handed chip drill - ½ ball

Putting afstands oefening:
putting naar de overzijde
van de green
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4. Concentratie
+5 -5 (ster dril)
Plaats een ster rond de hole ±1m. Tijdens de oefening zijn de 2 over elkaar
staande putt voor birdie. Hou je score op elke putt bij.
Bij -5 win je, bij +5 heb je verloren.

Par 18
Deze oefening kan gespeeld worden met
elk type shot.
9 verschillende posities rond de green.
Zie hoe vaak je up en down kan spelen.

PAR
BIRDIE
BIRDIE

PAR

Eén bal, en altijd dezelfde routine inoefenen
Oefen zoals je speelt op het terrein. 1 bal, 1 routine.
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5. Fun competitive

Up and Over

Uitval cirkel
De spelersgroep plaatst zich rond de hole in een afnemende cirkel waarbij
de dichtste positie tot de hole 1,5m is. Diegene die het verst van de hole
staat, begint. (De moeilijkste putt krijgt de eerste kans).

Wie kan het dichtst bij het net de bal erover slaan?

Wanneer de speler de bal uitspeelt, moeten de
andere pompen. Als de speler mist, dan is het
aan de volgende in de cirkel om te putten, in
volgorde van de langste putt naar de korste. De
korste putt is de gemakkelijkste, maar ze zullen
minder kans krijgen om
deze te doen, en als het
toch aan hun beurt is,
zal de druk des te hoger
zijn. Van zodra er een
putt valt, moet de groep
1 positie doorschuiven
zodat iedereen vanaf
elke positie heeft geput.

1,2,3 Go: groep chipping oefening
1ste ronde alle kinderen samen (in één lijn). De bal wordt
tegelijkertijd gechipped. Diegene die het verst van de
hole is, ligt eruit (verliezers lopen een stevig rondje).
Herhaal dezelfde oefening tot de winnaar gekend is.
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Nawoord

... Genieten van het moment...

Hierbij bedanken wij de VVG om ons de gelegenheid te geven om mee
te werken aan dit jeugdsportproject.
Vanuit onze persoonlijke ervaring tijdens het werken met veel spelers
en junioren gedurende de laatste jaren stellen we vast dat de structuur
rond Junior Golf evolueert. Net zoals bij alles heeft dit tijd nodig om
geïntegreerd te geraken, en wordt dit stap voor stap opgebouwd.

Winnares River Woods Int. Junior Open
Toxandria 2007: Laurence Herman

Winnaar River Woods Int. Junior Open
Toxandria 2008: Kevin Hesbois

Een goede structuur hangt af van het team dat eromheen gebouwd
wordt. Wij hopen dat deze cursus je kan helpen om een goed team
op te bouwen, dit met een eigen identiteit binnen je eigen club, waarbij
je tevens kan rekenen op bijstand van de VVG en coaches. Zo kan
er samen naar een sterkere jeugdstructuur in Vlaanderen gestreefd
worden. Dit kan leiden tot een verhoging van het aantal jeugdgolfers,
en dit in een leuke en competitieve sfeer.
Believe in Basics!
Zoek, begrijp en leer je eigen balans, je eigen coördinatie, je eigen
timing en je eigen doelstellingen opbouwen!
“I am in control” : dit is wat alle topspelers beheersen.

“Enjoy it”

that is what the game is for.
Patsy van Baarle
David Petrie
Landenteam River Woods Int. Junior Open Toxandria 2008:
Lauren Van Gerven, Sarah Vanzonhoven
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Vlaamse Vereniging voor Golf
Leuvensesteenweg 643
1930 Zaventem
Tel.: 02/752 83 30
Fax: 02/752 83 39
E-mail: info@golfvlaanderen.be
Internet: www.golfvlaanderen.be
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