
“Shots to hole” 



“Wat is Shots to hole?”

Golfstatistieken na verwerking verkregen 
gegevens.



“Wat zijn golfstatistieken?”

“Het is de wetenschap, de methodiek en de techniek

van het verzamelen en het bewerken 

het interpreteren en presenteren 

van gegevens ”
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“Meten …… is ……. Weten !  ☺



Wie brengt het beste de scoring info in?



Wie brengt het beste de scoring info in?

“ Zijzelf “

of   

met hulp van hun papa of mama



Hoe noteer ik mijn scoring ?



Hoe noteer ik mijn scoring ?

Dit bepaal jij volledig zelf !

Houd rekening met : 

– Het moet snel gaan

– Het moet voor jou gemakkelijk gaan

– Jij moet er de juiste gegevens uit kunnen halen



“ OP een VOORGEDRUKTE kaart ! ”





Praktische werking: 

Je drukt de gekozen kaart van de baan de avond voordien af. (je kijkt 
na of de tee -en de afstanden kloppen)



Wanneer de gegevens verzamelen?
Tijdens / juist na de ronde 

Waarom ? …..
Persoonlijke keuze 



Het gebruik van de gegevens ….



Het gebruik van de gegevens ….

“maken mij bewuster !”

MAAR: …..



Het gebruik van de gegevens ….

“maken mij bewuster !”

1. Je wordt bewuster van de juiste afstanden !

2. Metingen helpen bij de juiste bijsturingen 

2. In functie van je “doelstelling “ op korte termijn, en op lange 
termijn, helpen ze gerichter en objectiever doelen te stellen tot

het verbeteren en de te behalen gemiddelde scores…… !



Het gebruik van de gegevens ….

Maken mij bewuster ?  //  of verwarren mij ?

– Statistieken kan je zeker zelf bekijken!

– Analyses opmaken laat je best over tot de taak van de coach!

– Bespreek hierna samen met je coach wat jij van je statistieken vind en vraag hem/haar 
a.d.h.v. de analyse, welke de volgende stappen zijn. 











1. Score card inbrengen van de gespeelde ronde 
Aandachtspunten : 

• Juiste Tee ‘s (Blauwe)   note: indien niet aanwezig dien je deze zelf in te 
brengen

• Fw hit = shot dat nog zeker “in play is “ (dwz. Je kan met de normale club
je volgende shot doen. Dit naar de green, of in positie plaatsen)

• Dead shot: “als je shot volledig de mist is ingegaan vb. Pitch 30m naar 
green,… getopt en 40m over de green. (anders wordt je gemiddelde score van 
dit shot niet meer realistisch. 

• Afstanden van elk shot in verhouding tot de hole

• GIR : indien mogelijk (waar k, l, li, re) en of gemist (k, l, li, re)

• Puts : Afstand 1e put tot de hole


