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"Bij het speuren naar herinneringen uan het oud - vaderlandsche knlven. voorgan ger van het huidige go l fs pel, vonden wij te Ho orn
dezen merkwaardigen gevelsteen . welke waarschijn lijk herinner! aan een in het perceel indertijd gevestiqden ho lfmaker.

Onze pn Jsvraag

Het stop-schot

Op onze prij sv raa g ond er de Nederlandsch e
Golf-professiona ls voor de beste korte golf- tip
kwamen ve le - en goede - inzen di n gen binnen.
Door uitstedi gh eid van de jury kan de uitslag n og
niet in dit nummer worden med egedee ld . Deze
volgt in het Maart-numm er. In mi dde ls publiceeren
we hier reeds enkele inz endin gen .

Om te leeren recht te slaan

-

(door C. Cramer, ass.-profession al van
de Noord w ijk sche Golfclub )

Een korte tip voor spe lers. die d en bal h er en der
slaan en niet genoeg len gte bezitten. Ik raad U aan
iederen morgen 15 à 20 ballen met een 5 of een 6
alleen met de linkerhand te slaan. Daardoor leert
men een goeden rechten bal slaan en men krijgt ook
meer lengte in d en slag.
Ik h eb ze lf de uitstekend e gevolgen van deze ti p
o ndervond en.

-

(door N . P. Sto op, professio nal van de
Sallandsche Golfclub)

Ik behand el hier een stop-schot . da t op 15 à 2 0
meter van de pin wordt gespeeld.
Een gemakkelijke stand en de juiste balans zijn
de voornaamste factoren voor een goeden sla g. Dat
bedenke m en in de eerste plaats bij een dergelijk
stop- schot . waarvoor men een no. 8 gebruikt. Men
n eme een open stand aan . de bal plaatse men ter
hoogte van den rechtervoet en de stok wordt ge zwaaid lan gs de lijn van d en sta nd , evenwijdig aan
h et lichaam in een lijn . w elke langs de linkerzijd e
van de pin loopt.
Bij het adresseeren voor dezen slag openen wij h et
slagvlak h eel w ijd en we houden het open gedurend e
d en geheelen zwaai. van het begin to t het ei nd e.
Wordt de bal goed geraakt, dan zal bij niet langs
de lijn van den· zwaai wegv liegen . doch rec hts daar van. Na een ige oe fening kan m en de lijn va n d en
sta nd vrij na u w keurig beoordeelen en er voor zor ge n , dat de bal juist in de richting van de b a le gaat.
Men b oude de oogen op den bal gericht en bet
h oo fd o ml aag tot de slag is beëindigd.
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