
 

Chippen 
“Putt als het kan, chip als putten niet meer kan, en pitch alleen als het moet” 
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Chippen  

Clubgolfers holen 80% vanaf een meter in één keer uit, dit percentage daalt naar 43% als 
er vanaf twee meter geput moet worden. Daarom is accurater chippen van essentieel 
belang om beter te scoren. Een chip rolt over het algemeen langer over de grond dan dat 
de bal door de lucht vliegt. Meestal wordt er voor een chip gekozen als men niet meer kan 
putten  door een onvoorspelbaar oppervlakte direct voor de bal.   

De belangrijkste eigenschappen: 

• Accuratesse - een chip is rondom de green dus controle is hier uiterst belangrijk. 
• Constantheid - het gewenste resultaat kunnen reproduceren (herhaalbaarheid). 

Hiervoor is nodig:  

• Goed contact met de bal (sweet spot), 
• Een simpele swing beweging. 

Als dit bereikt wordt dan zal de kans op fouten verminderen, en de kans om een 
gecontroleerde en herhaalbare swing groter worden. 

Clubkeuze 

De juiste techniek met de verkeerde club geeft nog steeds een slecht(er) resultaat. 
Clubkeuze is daarom erg belangrijk, hier 4 stappen om de juiste keuze te maken; 

• Waar staat de vlag? 
• Waar is het eerst mogelijke landingsgebied op de green? 
• Hoelang zal de bal dan door de lucht vliegen? 
• Hoelang zal de bal dan over de grond rollen? 

Probeer voorafgaand aan de chip het schot met bovenstaande informatie al te visualiseren 
om zo een betere keuze te maken van welke club gebruikt moet worden om dit te 
bereiken. “Going to the movies” noemde Jack Nicklaus dit.  
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Met deze informatie kan de clubkeuze gemaakt worden (zie tabel): 

De totale lengte van de chip heeft uiteraard invloed op de clubkeuze. Korte chips worden 
over het algemeen vaker met meer loft gespeeld, lange chips logischerwijs met minder loft.  

De Chip Techniek (aim-grip-houding-stand-balpositie) 

Technisch gezien is het voor de golfer de kunst om; 

1. De club haaks op de baldoellijn te hebben op impact, 
2. De club te swingen in de richting van het gekozen doel, 
3. De bal in het midden van de club* en in een neergaande beweging te raken, 
4. Accelererend door de bal slaan,  

*zorg voor een schoon clubblad! 

Oplĳnen 

Zoals normaal gesproken dus clubblad haaks op de baldoellijn. De linkervoet kan iets 
opengedraaid worden om het naar links draaien te vergemakkelijken. Let op dat de 
schouderlijn veel invloed heeft op de zwaairichting, indien deze teveel open staan dan 
wordt kans op en out-to-in zwaaibaan groter.  
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Ĳzer 7 Ĳzer 9 PW SW

<——————————————————>
Lagere vlucht Hogere vlucht

Minder backspin Meer backspin

Meer rol Minder rol

Kortere swing Langere swing



 
Grip 

• Standaard grip (zie foto’s). 
• Korter voor meer controle, de chip is immers een kort schot. 
• Grip druk op 4 (schaal 1 tot 10). 
 

 

Goede chippers staan bekend om hun ontspannen handen en heel veel gevoel tijdens het 
chippen. Hard knijpen zorgt meestal voor minder controle van uw beweging en clubblad en 
daardoor ook vaak een minder vloeiende beweging. Probeer de beweging zo ontspannen 
mogelijk te maken en swing daarbij het gewicht van de club uit uw lichaam/schouders en 
niet uit uw handen.  

Papendallaan 22, 6816 VD Arnhem | T. 06-41886639 | info@golfacademyegcpapendal.nl  
www.golfacademyegcpapendal.nl 



 

Houding en stand (rechtshandige golfer) 

• Houding aannemen als normaal (actief met juiste hoeken), 
• Smalle stand (weinig afstand nodig), 
• Gewicht 70% links, 30% rechts om steile invalshoek te bevorderen, 
• Linkervoet 30 graden open t.o.v. doel. 

Balpositie 

• Centrum of iets rechts van het centrum van de stand van de voeten, 
• Borstbeen boven of links van de bal (doelzijde), 
• Handen in normale positie dus links van de bal (club heeft minder loft dan standaard). 

Swing 

• Pendule-achtige beweging, 
• Armen, schouders en club bewegen in een binnen-haaks-binnen zwaaibaan,  
• Gewicht blijft op links tijdens de hele beweging, 
• Handen en clubhoofd behouden dezelfde relatie als in set-up. 

Controleren van afstand 

Na de juiste clubkeuze gemaakt te hebben is het controleren van afstand de volgende 
belangrijke skill om te beheersen.  

• Constant ritme, 
• Lengte backswing en follow-through dezelfde lengte. 
• Lange swing  geeft een langere chip, 
• Korte swing geeft een kortere chip, 

Het is niet aan te raden om te kiezen voor een lengte swing en vervolgens sneller of 
langzamer te swingen, dit is namelijk veel moeilijker te repeteren (zeker onder druk). 
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Drills voor Skills (oefeningen om uw chipping te verbeteren) 
MUNTJES CHIPPEN  

Leg een muntje op het gras en probeer deze weg te chippen. Hiervoor is controle, een 
juiste invalshoek en goede coördinatie nodig. Simpele drill maar erg nuttig! 

SKILLS TEST CHIPPING 

Uitleg  
• Markeer met tees of neem een touw mee om te meten 1.80 en 3.60 meter van de hole. 
• Belangrijk is dat je elk schot beschouwd als in een wedstrijd, dus denk aan pre-shot 

routine etc.  

Doel van de test 
• Zoveel mogelijk punten halen in 5 schoten van verschillende afstanden (9, 18, 27 mtr).  
• Sla 5 keer OM EN OM van dezelfde plek, draai met de klok mee naar de volgende 

afstand.  
• NOOIT van exact dezelfde plek, NOOIT achterelkaar, wissel met uw partner.  

Eindscore 
• Totaal aantal punten na 5 schoten per afstand. 
• Werk in groepjes van 2 personen en zorg ervoor dat ieder schot van een andere plek 

geslagen wordt!  

Scoring 
• In de hole	 	 	 	 5 punten  
• Binnen 1.80  	 	 	 2 punten  
• Tussen 1.80 en 3.60  	 	 1 punt  
• Op de green buiten de 3.60  	 0 punten 
• Gemiste green  	 	            -3 punten 

Noteer uw score en datum en herhaal dit! 
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CHIPPING LADDER 

Uitleg  
Start met een 10 meter chip met veel green om mee te spelen (min. 6 meter tussen de bal 
en de hole).  

• Speel 2 chips naar de hole. 
• U gaat naar Level 2 als beide chips binnen 2 meter van de cup eindigen.  
• Level 2 start 1 meter verder van de vorige plek. 
• U gaat naar Level 3 als beide chips binnen 2 meter van de cup eindigen.  
• Herhaal dit proces totdat u bij Level 10 bent dus op 20 meter.  
• Level 11 start weer bij het begin op 10 meter maar nu met 3 ballen. 
• Om naar Level 12 te gaan moeten alle 3 balen binnen de 2 meter van de cup eindigen. 
• Elke keer dat u een level faalt begint u OPNIEUW!  

CHIPP & PUTT CHALLENGE (met handicap) 

Uitleg  
• Kies een locatie op 10 meter van de hole. 
• Sla de chip op de green en maak af met de putter. 
• Alleen putten op de green (geen putter buiten de green gebruiken). 
• Herhaal dit 12 keer (12 holes). 
• Het aantal gehaalde punten is gerelateerd aan een up&down handicap.  
• De totaalscore is het aantal slagen dat je gemaakt hebt met 12 ballen.  

Aantal slagen	 Handicap 
41-40 		 	 22+  
30-29 		 	 9-7  
39-37 		 	 21-19  
28-27 		 	 6-4  
36-35 		 	 18-16  
26-25 		 	 3-1  
34-33 		 	 15-13  
24-23 		 	 0-+1  
32-31 		 	 12-10  
22-12 		 	 +2  
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