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Beweeg zoals je bent Golfpocket
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Beweeg zoals je bent

Sportelen is geen nieuwe sport, maar een nieuwe kijk op sport,         
speciaal voor 50-plussers! Het gaat niet om competitie of presteren, 
maar sporten op je eigen tempo. Bewegen zoals je bent. Waar je wil,         
wanneer je wil, maar vooral met wie je wil.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIGeZ) stelde vast 
dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt om 
fitter te worden. Omdat fitheid en dus bewegen in het algemeen heel 
belangrijk zijn voor een goede gezondheid, en je met een half uurtje 
bewegen per dag al een heel eind komt, startte Bloso in 2009 met de 
Sportelcampagne.
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Golf, waarom zou ik ?

Golf is een vrijetijdsbesteding met een fysiek 
lage intensiteit, waarbij je een aantal uren op 
de baan doorbrengt en ondertussen heel wat 
kilometers wandelt: je stapt over een volledige 
golfronde al snel 8 km.  De duur en de lage 
intensiteit maken dat golf een gezondheidsbe-
vorderende activiteit is. Golfers hoeven hierbij 
niet atletisch gebouwd te zijn om goede resul-
taten te behalen. Zowel jong en oud als klein 
en groot kunnen de sport beoefenen.

Golf is ook een sociale en gezellige sport. 
Dankzij het handicapsysteem kan iedereen 

met iedereen spelen, ongeacht het spelniveau van de andere spe-
lers. Zo kun je samen met familie, vrienden of collega’s de baan 
op, om dan nadien gezellig na te praten in het clubhuis, de zoge-
naamde ‘19de hole’.

Golf heeft heel wat gezondheidstroeven:
• Het traint het volledige lichaam.
• Het kan osteoporose helpen te voorkomen.
• Het is goed voor het hart en het hele cardiovasculaire systeem.
• Het helpt depressies af te weren.
• Het zorgt voor een actief sociaal leven. 
• Het helpt stress te verminderen.
• De Vitamine D (die je opdoet in het zonlicht) is goed voor je 
 gezondheid en verhoogt je gevoel van eigenwaarde.
• Regelmatig golfen kan helpen je gewicht onder controle 
 te houden.

Slimme Sporteltips
Voor je begint
Begin pas met golf als je algemene gezondheidstoestand in orde is.  
Loop eens langs bij je huisarts als je:
• Gedurende de voorbije 5 jaar zeer weinig hebt bewogen.
• Overgewicht hebt of een verhoogde bloeddruk, een hoog 
 cholesterolgehalte of ademhalingsmoeilijkheden.
• Ziektesymptomen vertoont.
• Familieleden hebt die op jonge leeftijd plots overleden zijn 
 aan een hartaandoening.

Vraag misschien eens raad aan een gespecialiseerde sportarts, die 
heeft meer ervaring met de invloed van inspanning op jouw lichaam 
en gezondheid.  Stel samen een oefenprogramma op en vraag ook 
hoe je eventuele risicosymptomen kunt herkennen en wat je in dat 
geval moet doen.

Opwarming
Ook bij golf is opwarmen belangrijk.  Een goede opwarming bereidt 
je spieren voor op de golfslagen en helpt blessures te voorkomen. 
Wat moet er tijdens de opwarming aan bod komen?
Eerst en vooral een algemene cardiovasculaire opwarming: rond-
wandelen of ter plaatse stappen, gevolgd door rek- en strekoefenin-
gen met aandacht voor romprotatie, stabiliteit en coördinatie.

Enkele voorbeelden:
• Romp en heup stretchen
 - Zit op de rechterknie, linkerbeen voorwaarts gebogen (zie foto).
 - Romp goed rechtop houden, buikspieren spannen en een golf 
  club/stok met gestrekte armen boven het hoofd houden.
 - Voel de stretch in de rechterheup.
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 -  Buig de romp langzaam naar links, hou het hoofd in evenwicht  
  tussen de schouders.
 -  Hou deze houding 15 sec aan.
 -  Daarna uitvoeren langs de andere zijde (zit op linkerknie, enz.).
 -  Alternatief: rechtopstaand.

• Lichaamshouding bewust aanvoelen
 -  Sta rechtop, met de voeten samen.
 - Neem de ‘engelvleugelpositie’ aan (zie foto), een golfbal tussen  
  de grote tenen.
 - Neus, navel en golfbal vormen een rechte lijn.
 - Span je buikspieren op en kijk naar beneden.
 - Hou je handen in pistoolpositie langs je lichaam.
 - Til de golfbal langzaam op met je tenen.
 - Voel jezelf groter worden.
 - Doe dit 5 maal.

• Lichaamsstabiliteit opbouwen
 -  Lichte spreidstand, rechtervoet voorwaarts, armen gebogen  
  langs het lichaam.

 -  Strek je armen traag naar voren, terwijl je lichtjes voorwaarts  
  beweegt alsof je een ingebeelde auto duwt (zie foto).
 -  Voel hoe je schouders, nek, buikspieren, bil- en beenspieren 
  samenwerken.
 -  Hou deze positie 30 sec aan.
 - Doe dezelfde oefening met je linkervoet voorwaarts.

• Dynamische lichaamsrotatie
 -  Sta rechtop met rechte rug.
 -  Hou een golfclub/stok met gestrekte armen voor je.
 -  Hef je linkerknie tot heuphoogte (zie foto).
 -  Draai je rechterelleboog kruiselings over je linkerknie.
 -  Keer terug naar de startpositie.
 -  Hef je rechterknie tot heuphoogte.
 -  Draai je linkerelleboog kruiselings over de rechterknie.
 -  Keer terug naar de startpositie.
 -  Doe deze oefening 5 maal.
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Een goede golfmaaltijd

Golf is voornamelijk een technische sport die 
een matige inspanning vraagt. Toch is het be-
langrijk aandacht te schenken aan een goede 
voeding en voldoende te drinken, want een 
partijtje golf vergt energie door de lange af-
standen die worden afgelegd en de inspannin-
gen bij het slaan.

Tips:

•  Eet de avond voor je golfpartijtje niet te veel      
    of te zwaar.

• Drink voldoende tijdens het golfen! Wacht niet tot je dorst hebt,  
 maar drink elke 15 à 20 minuten 150 à 200 ml water of andere  
 niet-alcoholische dranken. Vermijd gesuikerde of cafeïnerijke dranken.
• Tijdens je parcours eet je best om de 3 holes een makkelijk 
 verteerbare snack, zoals een graankoekje, noten, fruit, …
• Na het golfen eet je best een maaltijd rijk aan koolhydraten om de  
 voorraad spierglycogeen in de lever en de spieren te herstellen.

Starten met golfen
Golf is technisch zeer uitdagend maar met een beetje doorzettings-
vermogen krijgt iedereen de basistechnieken snel onder de knie. Het 
is zeker geen dure oudemannensport, maar een volwaardige sport 
voor iedereen en het gaat er heel gezellig aan toe. 
Wil je eerst eens proeven van golf voor je overgaat tot het volgen van 
lessen? Surf dan naar www.golfvlaanderen.be voor een overzicht van 
de initiaties in de verschillende golfclubs. 
Golf kan je aanleren via een ‘Start-to-golf-lessenpakket’. In dit pakket 
zijn een aantal lessen, het materiaal, de huur van de oefenfaciliteiten 
alsook een golfverzekering inbegrepen.

STAP 1 De initiatie of het voorsmaakje
Tijdens de initiatie krijg je een woordje uitleg over de sport en leer je de 
eerste knepen van het vak. Verschillende clubs geven regelmatig gratis 
initiaties. Op www.golfvlaanderen.be kun je nagaan waar en wanneer.

STAP 2 Het startpakket of de verdere kennismaking
Met een startpakket volg je een lessenreeks waarin het hele slagenar-
senaal aan bod komt. In tussentijd oefen je zo veel je maar wilt om de 
techniek onder de knie te krijgen. Materiaal gebruik je van de club en 
ook over een lidmaatschap hoef je je geen zorgen te maken. Er bestaan 
startpakketten in alle maten en gewichten. 

STAP 3 Je golfvaardigheidsbewijs en handicap
Het golfvaardigheidsbewijs of GVB is zowat het rijbewijs op de golf-
baan. Door het afleggen van enkele proeven, bewijst de speler dat hij 
de regels kent en het spel kan spelen. Daarna komt de handicap aan 
bod: dit is een cijfer dat het spelniveau weergeeft, en het staat voor het 
aantal extra slagen dat men mag maken over een volledige ronde. Hoe 
lager het cijfer, hoe minder bonusslagen en dus hoe beter de speler.

STAP 4 Voor elk wat wils in de golfclub
Om de sport te kunnen beoefenen moet je lid zijn van een golfclub. Er 
zijn lidmaatschappen naar ieders smaak en budget en helemaal niet zo 
duur als het klinkt. Zo zijn er de ‘full-memberships’ op de grote golfba-
nen, voor wie zeer regelmatig speelt en graag deelneemt aan wedstrijden. 
Voor de greenfee-golfer wordt vanaf 
2013 een nieuwe formule ingevoerd: 
de ‘tweekleurige federatiekaart’. Via 
de club ben je met deze kaart gefe-
dereerd en wordt jouw handicap bij-
gehouden. Zo kun je op recreatieve 
basis ‘greenfee-spelen’ en andere 
golfbanen ontdekken. Jezelf goed in-
formeren tijdens de Start-to-Golf-les-
senreeks is dus de boodschap.
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Wat heb ik nodig?
Koop niet te snel materiaal. Vaak zit materiaal inbegrepen in het start-
pakket. Een handschoen (10-15€) en een goed paar schoenen (sport-
schoenen) zijn wel geen overbodige luxe.

Eens je de baan opgaat, schaf je je het best golfschoenen aan – deze 
zijn er vanaf 60€ - en heb je een tas en golfstokken nodig. Om blessu-
res te vermijden is het belangrijk om clubs te kiezen die passen bij je 
lichaam. Clubs kun je reeds aankopen vanaf 150€ voor een hele set.

Kortom: golf klinkt duurder dan het is!

Life time golfen
Golf is een sport waarmee je op latere leeftijd kunt starten en waar-
van je je hele leven kunt genieten. 
De leeftijdscategorie voor ‘senioren’ in de golfsport begint bij 55 jaar 
voor heren en bij 50 jaar voor dames. Deze groep vormt zowat de 
helft van alle golfspelers in Vlaanderen (meer dan 16.000 op 34.000 
golfspelers). Elke club heeft een seniorenverantwoordelijke die instaat 
voor de organisatie van de seniorenwedstrijden. Om het ook voor 
65+ers (bij dames 60+) leuk te maken, is er in een wedstrijd vaak 
een categorie ‘supersenioren’ en recent zelfs ‘veteranen’ (70+/65+). 
Naargelang je niveau zijn er verschillende afslagplaatsen.

Starten op latere leeftijd

De lessenreeksen voor beginners worden gegeven door gekwalifi-
ceerde lesgevers die goed rekening houden met ieders fysieke moge-
lijkheden. Aarzel dus niet om vanaf de start aan je trainer of lesgever 
te melden dat je last hebt van een of ander kwaaltje. Zo kan hij hier-
mee rekening houden bij het aanleren van je swing. Maar geen nood, 
iedereen kan een swing aanleren en genieten van ‘Life Time Golf’ op 
competitief of recreatief niveau.

Kijk maar naar Firmin Van Wambeke: de oudste actieve golfer van 
België! Hij is 100 jaar en sloeg op 78-jarige leeftijd zijn eerste balletje. 
Sindsdien is hij gebeten door de golfsport. Zelf 
beschrijft hij het als een late roeping, en zijn 
motto is dan ook “blijven bewegen”. Bij mooi 
weer speelt hij nog steeds zijn 9 holes, en dit 
meestal in zijn home club.

Verscheidene clubs bieden naast golf ook an-
dere activiteiten aan. Vaak wordt er bridge of 
petanque gespeeld, maar ook culturele evene-
menten zijn mogelijk. Een klassiek concert op 
de golfbaan of gecombineerde uitstappen zijn 
een motivatie om ‘Life Time’ te blijven golfen. 

Trouwens, niet alleen de sportieve activiteit maakt golf zo gezond, 
maar ook het sociale gebeuren er rond. 

Zoals iedereen weet is er ook nog de zogenaamde ‘19e hole’. Eerst 
actief sporten op de golfbaan en je sportieve uitdaging aangaan, om 
daarna samen gezellig een pintje te drinken in het clubhuis. Eenvou-
dig, maar zeer belangrijk voor een goede sfeer.

Wil je ook tijdens de wintermaanden blijven golfen? Dan kun je deel-
nemen aan een golfreis. Het voordeel hiervan is dat je sport kunt 
combineren met een culturele of toeristische uitstap en dat je boven-
dien andere mensen leert kennen.

Net dat tikkeltje anders
‘Golf met een échte handicap’ is een project dat ontstaan is tussen het 
revalidatiecentrum Pellenberg en de Vlaamse Vereniging voor Golf. 
Het heeft ondertussen al heel wat navolging in andere revalidatiecen-
tra en het biedt golf aan als therapie voor mensen met een handicap.

De Vlaamse Vereniging voor Golf biedt ook een vereenvoudigde 
vorm van golf aan, de zogenaamde B-golf. B-Golf is ideaal om de 
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basistechnieken zoals putten, chippen en de lange slag aan te leren. 
De B staat voor beginnen met golf en het aanleren van de basis. 

Dankzij het gebruik van aangepast materiaal, dat makkelijk hanteer-
baar is, ervaar je al snel succes vanaf je eerste slagen. Het is deze 
succesbeleving die zorgt voor het nodige enthousiasme om verder te 
gaan met de golfsport. Het aspect ‘fun’ is dus van groot belang! 

Een golfkar duwen, trekken of toch een 
golfbuggy?
De meeste spelers trekken het golfkarretje met 1 hand achter zich 
aan. Of dat dan gebeurt in een ergonomisch juiste houding is weer 
een andere vraag... De golfkar die je voor je uit duwt vraagt het min-
ste inspanning aan de wervelkolom en de schoudergordel.

Ben je moeilijker te been dan kun je ook gebruik maken van een golf-
buggy. Dat zijn de zeer bekende golfwagentjes op elektriciteit of zonne-
energie. Om deze in een officiële wedstrijd te gebruiken moet je de 
toestemming hebben van de club of over een medisch attest beschikken. 

Oefeningen die je thuis kunt doen
Om blessures te voorkomen en je golfspel te verbeteren is het be-
langrijk om kracht en lenigheid te trainen. De nadruk ligt hierbij op 

het verbeteren van de beweeglijkheid van de rug en het versterken 
van de beenspieren, maar ook buik- en bilspieren moeten getraind 
worden. Daarnaast doe je best ook evenwichtsoefeningen, want een 
goede stabiele houding heeft een positief effect op je swingbeweging.

Hieronder vind je een aantal oefeningen.

Evenwicht
Best doe je deze evenwichtsoefeningen 2 maal per week.

• Oefening 1 – Op de tenen staan

Ga langzaam op de tippen van je tenen staan, zo hoog als je kunt. 
Hou deze houding enkel seconden aan, en breng daarna langzaam je 
hielen terug op de grond. Steun tijdens de oefening met beide handen 
op een stabiel voorwerp. Doe dit 15 maal, neem dan 2 min rust en doe 
dan terug een reeks van 15. Voer de moeilijkheidsgraad langzaam op 
door minder te steunen of door te oefenen met gesloten ogen.

• Oefening 2 – golfballetje oprapen

Plaats 3 golfballetjes voor je op de grond (in een boog rond te voeten 
op ongeveer 15 cm afstand. Sta rechtop en buig 1 been achterwaarts 
(je romp blijft rechtop). Raap nu met je tegengestelde hand de 3 bal-
letjes één voor één op. Zet je voet terug op de grond. Leg de balletjes 
terug, buig je andere been en doe de oefening met je andere hand.

Spierversterkende oefeningen
Rechte buikspieren

Uitgangshouding: Ga op de rug liggen, met opgetrokken knieën, de voe-
ten op de grond (niet vastklemmen!). Kantel het bekken naar achteren 
(onderrug tegen de grond drukken) en kruis de armen voor de borst.

Oefening: Kom met hoofd en bovenlichaam zover van de grond los 
dat de schouders de grond niet meer raken. Blijf gedurende oefening 
naar het plafond kijken.
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Rugspieren

Uitgangshouding: Ga op de buik liggen, de armen gestrekt voor je. 
Maak je zo lang mogelijk.

Oefening: Til linkerarm en rechterbeen tegelijkertijd op. Herhaal de 
oefening met rechterarm en linkerbeen. Indien je bij deze oefening 
pijn voelt in de lage rug, leg dan een kussentje onder de buik.

Bilspieren

Uitgangshouding: Ga op handen en knieën zitten: handen onder de 
schouders, knieën onder het bekken.

Oefening: Hef rechterknie en -been achterwaarts tot een hoek van 90 
graden en zet weer neer. Herhaal de oefening totdat vermoeidheid 
optreedt. Voer de oefening vervolgens uit met het linkerbeen. 

Blijf bij het uitvoeren van de oefening naar beneden kijken. De oefe-
ning kan extra zwaar worden gemaakt door tegelijkertijd rechterbeen 
en linkerarm of linkerbeen en rechterarm op te tillen.

Alternatieve oefening: Hef het gebogen rechterbeen zijwaarts tot een 
hoek van 90 graden en zet weer neer. Idem linkerbeen. 

Bovenbeen- en heupspieren

Uitgangshouding: Ga op je zij liggen en steun daarbij op de elleboog 
en onderarm. Dit steunpunt ligt recht onder de schouder. De benen 
liggen op elkaar.

Oefening: Druk nu de heup zijwaarts omhoog zodat been en heup 
vrijkomen van de grond. Romp en benen komen in één lijn.

Schoudergordel

Uitgangshouding: Spreid je armen zijwaarts als een vliegtuig. 

Oefening: Maak kleine cirkelbewegingen met je handen (voor- en 
rugwaarts). 

Golfoefeningen thuis
Vele golfers hebben niet de mogelijkheid om een balletje te slaan in 
hun eigen achtertuin. Toch kun je thuis een aantal slagen oefenen 
zoals het chippen en het putten.

Chippen
• Deze slag (of swing) wordt gebruikt voor het korte spel vanuit het 
 langere gras naar de green of om een hindernis te ontwijken. 
• De bedoeling is om de bal met een boogje door de lucht te 
 spelen, waarna hij verder doorrolt. 
• Het is de creatiefste slag waarbij ritme en de juiste clubkeuze 
 belangrijk zijn.
• De zwaaibeweging is minder groot dan bij de swing en de club  
 wordt iets korter vastgehouden. 

Chipping-oefening

Chip een aantal ballen met een ijzer 9 vanop 5 meter afstand in een om-
gekeerde, geopende paraplu. Doe vervolgens ook 1 reeks van 10 ballen. 
Alleen de ballen die rechtstreeks in de paraplu landen tellen mee.
Hoeveel op 10 haal jij?

Putten 
• Putten is het spelen van de bal op de green.
• Deze slag wordt gebruikt om de bal in de hole te ‘putten’.
• De spannendste slag, die veel inzicht vereist en feeling voor 
 afstand en richting.
• De beweging komt niet vanuit de polsen, maar vanuit de schou- 
 ders. De club maakt een slingerbeweging die even ver naar   
 rechts als naar links gaat.

Putting-oefening

Plaats een glas op de grond of op het gras. Leg je balletje op 1m van 
dit glas en speel het balletje naar het glas. Tracht het glas te raken. 
Herhaal dit vanaf een afstand van 2m tot 5 m. Hoeveel ballen krijg 
je tot op een afstand van 50cm van het glas?
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Meer informatie

Over golf ?
Vlaamse Vereniging voor Golf
Leuvensesteenweg 643 - 1930 Zaventem
T: 02 – 752 83 30
info@golfvlaanderen.be
www.golfvlaanderen.be

Over Sportelen ?
Bloso
Afdeling Sportpromotie
Arenbergstraat 5 - 1000 Brussel
www.sportelen.be
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