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A 

Adresseren ------------------------------Het innemen van je positie om de golfbal te gaan 
                                                 slaan. 
Afslagplaats --------------------------Vlak, soms verhoogd stuk grond dat de beginplaats  
                                                 van iedere hole is. 
Airshot --------------------------------Een misslag. 
Albatross -----------------------------Als je drie slagen minder nodig hebt dan de vastgestel- 
                                                 de norm van een hole. 
Apron ---------------------------------Strook gras om de green, dat korter gemaaid is dan de  
                                                 fairway. 
Approach ----------------------------Benaderingsslag naar de green. 

B 

Baanpermissie -------------------------- Lokaal speelbewijs. Dit wordt op de golfclub waar je  
                                                 speelt afgegeven en is ook alleen op die club geldig.  
Backswing -------------------------------De achterzwaai van een swing. 
Birdie ---------------------------------Als je één slag minder nodig hebt dan de vastgestelde 
                                                 norm van een hole. 
Bogey ---------------------------------Als je één slag meer nodig hebt dan de vastgestelde  
                                                 norm van een hole. 
Bruto score ---------------------------De score van een speler na een wedstrijd. Het totaal  
                                                 aantal slagen. 
Bunker --------------------------------Een hindernis. Een uitholling in het terrein die gevuld is  
                                                 met zand. 

C 

Caddie ----------------------------------- Iemand die voor jou de tas draagt en die advies mag  
                                                 geven over de baan of je spel. 
Casual water ------------------------Tijdelijk water. Dit water is niet bedoeld als waterhin- 
                                                 dernis, maar ligt er bijvoorbeeld doordat het geregend 
                                                 heeft. 
Chip ----------------------------------Een slag die dicht bij de green wordt gespeeld waarbij  
                                                 de bal een klein stukje door de lucht vliegt en daarna  
                                                 naar de hole rolt. 
Cup -----------------------------------De plastic koker in de hole. Ook de hole zelf wordt zo  
                                                 genoemd. 

D 

Divot ------------------------------------- Plag. Een stuk gras dat je uit de grond slaat bij een  
                                                 slag. 
Dimples ------------------------------Kleine kuiltjes op de golfbal. 
Dogleg -------------------------------Een hole met een knik naar links of rechts. 
Dormie -------------------------------In matchplay staat een speler ‘dormie’ wanneer hij net  
                                                 zoveel holes voorstaat op zijn tegenstander als er nog 
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                                                 holes te spelen zijn. 
Driver ---------------------------------Houten 1. De langste stok in je tas. Tevens met de min- 
                                                 ste loft. Overbrugt de grootste afstand. 
Driving range ------------------------Oefenbaan voor het oefenen van de techniek. Meestal  
                                                 een grote grasvlakte met een aantal afslagmatten op 
                                                 één rij waarvan de mensen ballen kunnen slaan. 
Droppen -----------------------------Een bal opnieuw in het spel brengen door met gestrek- 
                                                 te arm de bal op schouderhoogte te laten vallen. 
‘Door de baan’ ----------------------De fairway en de rough, het hele gebied van de baan, 
                                                 met uitzondering van de afslagplaats, de green en alle 
                                                 hindernissen op de baan. 

E 

Eagle ---------------------------------Als je twee slagen minder nodig hebt dan de vastge-
 ----------------------------------------stelde norm voor een hole. 
Eer ------------------------------------Een speler krijgt de ‘eer’ om als eerste af te slaan wan- 
                                                 neer deze de hole in minder slagen heeft gespeeld dan 
                                                 de ander, of (in matchplay) als hij de hole gewonnen 
                                                 heeft. 
                                                 Op de eerste tee krijgt diegene de ‘eer’ die het laagste 
                                                 handicap heeft of er wordt geloot. 
Etiquette ------------------------------Beleefdheidsregels op de baan die niet vrijblijvend zijn. 

F 

Face --------------------------------------Het gedeelte van de stok waarmee je de bal slaat. Het  
                                                 slagvlak. 
Fairway -------------------------------Het gemaaide gras en de juiste route tussen de tee en  
                                                 de green. 
Finish ---------------------------------Eindhouding. De positie waarin je eindigt nadat je ge- 
                                                 slagen hebt. 
Flagstick ------------------------------Vlaggestok. Geeft de plaats van de hole op de green 
                                                 aan. Wordt ook wel pinpinpinpin genoemd. 
Flight ---------------------------------Een wedstrijd indeling waarbij twee, drie of vier mensen 
                                                 met elkaar 18 holes spelen. 
Fore -----------------------------------Door het roepen van dit woord geven golfers aan dat  
                                                 er een bal jouw kant op komt. Het is een waarschu-
                                                 wing: PAS OP! 
                                                 Bescherm je hoofd en maak jezelf klein. 
Fringe ---------------------------------De iets hogere grasrand rond de green. 

G 

Green ------------------------------------Het oppervlak dat zeer kort gemaaid is en waarin de  
                                                 hole ligt. 
Greenfee -----------------------------Dagkaart voor het spelen op de golfbaan. 
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Greenkeeper ------------------------Arbeider die zorgt voor het onderhoud van het hele  
                                                 golfterrein. 
 
 
Grip -----------------------------------De manier waarop je de stok vasthoudt. (Handgreep) 
 
                                                 Het handvat van de stok. 
Ground under repair (GUR) -------Een deel van de baan waarop tijdelijk niet gespeeld  
                                                 mag worden. (Dit wordt bepaald door de commissie.)
                                                 Dit gebied wordt aangegeven met blauwe paaltjes.  
G.V.B. --------------------------------Golfvaardigheidsbewijs. Het golfbewijs waarmee je  
                                                 kunt aantonen dat je de basisslagen beheerst en de re-
                                                 gels kent. Hiermee kun je in Nederland op alle golf- 
                                                 banen spelen. 

H 

Halved -----------------------------------Gelijkspel in matchplay. Een hole of een wedstrijd is  
                                                 ‘halved’ wanneer de spelers gelijk eindigen. 
Handicap --------------------------------Het niveau van een speler. Extra slagen die de speler  
                                                 nodig heeft in verhouding tot de par van de baan. 
Headcover ---------------------------Hoes voor een houten stok, of voor de putter.  
Hindernis (hazard) ------------------Een zand- of waterpartij op de baan. 
Hole ----------------------------------Het gat waarin de bal uiteindelijk moet belanden. 
                                                  
                                                 De baan van tee naar green. 
 
 
Hole-in-one --------------------------De bal vanaf de afslagplaats in één keer in de hole  
                                                 slaan 
Hook ----------------------------------Een bal die op het laatst van zijn vlucht naar links  
                                                 draait. 
Hosel ---------------------------------Het verlengde van de kop van de stok waarin de steel  
                                                 (shaft) zit. 
“Houten” -----------------------------Benaming van de langste stokken met een dik club- 
                                                 hoofd. 

I 

IJzer -----------------------------------Alle stokken met metalen koppen. Ze zijn genummerd  
                                                 van 1 tot 9, pitching wedge (PW of 10) en sand wedge 
                                                 (SW of 11). Alle behoren ze tot de set, samen met de 
                                                 houten stokken. 
Impact --------------------------------Het moment waarop het slagvlak van de stok de bal  
                                                 raakt. 
Insert ----------------------------------De zachte bekleding die een vlak vult op het slagvlak  
                                                 van de putterkop. 
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L 

Leading edge ------------------------De voorkant van de zool (onderkant) van de stok. 
 
Lie -------------------------------------De hoek tussen het blad en de shaft. 
Links course --------------------------Oorspronkelijke benaming voor een golfterrein langs  
                                                 de kust. 
 
Loft ------------------------------------De hellingshoek van het slagvlak van de stok. 
Local rules ---------------------------Plaatselijke regels. 

M 

Marker ----------------------------------- Een speler die voor een andere speler de score bij- 
                                                 houdt. 
 
                                                 Muntje of plat voorwerp dat neergelegd wordt om de 
                                                 bal op de green te markeren. (Om de bal schoon te 
                                                 maken bijvoorbeeld.) 
Matchplay ----------------------------Wedstrijdvorm waarin spelers, individueel of als kop- 
                                                 pel, als tegenstanders tegen elkaar spelen. Hierbij is 
                                                 het de bedoeling de meeste holes te winnen. (Het gaat 
                                                 hierbij niet om het totaal aantal slagen.) 
Mulligan ------------------------------Tijdens vriendschappelijke partijtjes golf kun je bij de  
                                                 eerste afslag een tweede bal straffeloos spelen als ver- 
                                                 vanger van een niet zo mooie slag. Bij een ‘floating 
                                                 mulligan’ kan de speler zelf bepalen op welke plaats 
                                                 van de ronde hij deze regel toepast. 

N 

Netto score --------------------------De score van een speler na een wedstrijd waarbij het  
                                                 handicap van die speler van de totale score is afgetrok-
                                                 ken. 

O 

Out of bounds -----------------------“Buiten de baan”. Een gebied waarop niet mag wor- 
                                                 den gespeeld. Dit wordt aangegeven met witte paaltjes. 
Opteeën -----------------------------De bal op een tee (pinnetje) plaatsen. 

P 

PAR --------------------------------------- Professional Average Result. Het aantal slagen waar- 
                                                 binnen een hole moet worden gespeeld, gebaseerd op 
                                                 de lengte van de hole. 
Pin ------------------------------------De vlaggestok. 
Pitch ----------------------------------Een bal die hoog vliegt en niet ver rolt. (Pitch and stop.) 
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Pitchfork ------------------------------Een soort vorkje dat we gebruiken om de balinslag op 
                                                 de green te repareren. (Balinslag-reparatievorkje.) 
Pitchmark ----------------------------De balinslag op de green. Een kuiltje gemaakt door de 
                                                 bal als deze met een boog landt op de green. 
 
Pro ------------------------------------Golfleraar op de golfbaan. 
 
                                                 Golfspeler die zijn geld verdient met wedstrijden spe-
                                                 len. 
Putt ------------------------------------Een rollende bal geslagen met de putter. 
Putting green ------------------------Oefengreen. 

R 

Rabbit --------------------------------Bij golfspelers duidt de benaming ‘rabbit’ op beginne- 
                                                 lingen. 
Rough --------------------------------Het gebied langs de fairway dat nogal ruig is. Hoog  
                                                 gras of struikgewassen. 
Routine -------------------------------Vaste voorbereiding voor iedere slag. 

S 

Sand wedge -------------------------Stok die in eerste instantie bedoeld is voor bunker 
                                                 (zand)slagen.  
Set-up --------------------------------De houding die je aanneemt voordat je een slag gaat  
                                                 maken. 
Shaft ----------------------------------Steel van de golfstok. 
Slice -----------------------------------Een bal die op het laatst van zijn vlucht naar rechts  
                                                 draait. 
Smiley --------------------------------Een bal die door een getopte slag een snede op de  
                                                 buitenste laag krijgt. 
Soft spikes ----------------------------De pinnetjes onder de golfschoenen. Deze heten soft  
                                                 omdat ze van rubber zijn. 
 
Spikes ---------------------------------Stalen pinnetjes onder de golfschoenen. 
 
 
Spikewrench -------------------------De sleutel om de spikes onder je schoenen te verwisse- 
                                                 len. 
 
Spot -----------------------------------Het mikpunt voor de bal om het oplijnen gemakkelijker 
                                                 te maken. 
Stance --------------------------------Stand. Positie van de voeten bij het adresseren van de  
                                                 bal. 
Stroke ---------------------------------Een slag. Iedere voorwaartse beweging met de stok  
                                                 met de bedoeling de bal te raken. 
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Stroke index --------------------------Het getal dat de moeilijkheidsgraad van de hole weer- 
                                                 geeft. Stroke index nummer 1 is de moeilijkste hole en 
                                                 stroke index nummer 18 is de gemakkelijkste hole. 
Strokeplay ----------------------------Wedstijdvorm waarbij iedere slag wordt opgeteld tot  
                                                 het eindresultaat. 
Square --------------------------------De positie van het clubblad ten opzichte van de bal- 
                                                 doellijn. Het blad staat square als het haaks op de bal- 
                                                 doellijn staat. 

T 

Tee ---------------------------------------Afslagplaats. Vlak, soms verhoogd stuk grond dat de  
                                                 beginplaats van iedere hole is. 
 
                                                 Het pinnetje (liefst van hout) waarop de bal geplaatst 
                                                 mag worden bij het afslaan op de afslagplaats. (Ook 
                                                 wel ‘tee-peg’ genoemd.) 
Teemarkers --------------------------De gekleurde bollen op de afslagplaats die aangeven  
                                                 waar de ‘startlijn’ is en welke afslagplaats het is (heren 
                                                 of dames). 
 
Tijdelijk water ------------------------Dit water is niet bedoeld als waterhindernis, maar ligt 
                                                 er bijvoorbeeld doordat het geregend heeft. 
Tigerline ------------------------------Rechte lijn van de afslag naar de hole, meestal een risi- 
                                                 covolle slag over hindernissen. 
 
Topper --------------------------------Een bal die boven het midden met de leading edge  
                                                 van het clubblad geraakt wordt. Deze bal zal laag over 
                                                 de grond vliegen. 
 
Trigger --------------------------------Een beweging van het lichaam of armen die de aanzet  
                                                 geeft om de swing te maken.  
Trolley --------------------------------Golfwagentje waarmee de uitrusting over het terrein  
                                                 getrokken wordt. 
 

V 

Vlaggestok ---------------------------Deze vlag geeft de plaats van de hole op de green  
                                                 aan. Zie ‘Pin’ of ‘Flagstick’. 
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W 

Waggle ----------------------------------Het losjes heen en weer bewegen van de stok, zonder  
                                                 de bal te raken. Dit gebeurt nadat je geadresseerd 
                                                 hebt.  
Wedges ------------------------------De kortste stokken met de schuinste slagvlakken. 
Wintergreens ------------------------Ter bescherming van de echte greens wordt er tegen 
                                                 het einde van het seizoen een stukje fairway geprepa- 
                                                 reerd waar een hole in gestoken wordt. Dit heet dan 
                                                 een ‘wintergreen’. 
Winterregels -------------------------Locale regels. Vaak mogen we de ballen plaatsen op  
                                                 de fairway. 
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