
                                                             

GOLF WOORDENLIJST 

Adresseren: een speler heeft zijn bal geadresseerd wanneer hij zijn club voor of achter de bal neerzet 

Airshot:  tevergeefse poging om de bal weg te slaan, waarbij de bal niet wordt aangeraakt (telt wel 

als een slag) 

Albatros: 3 slagen onder de PAR van de hole 

Amateur: golfspeler die geen geld verdient met golf 

Backswing: opwaartse beweging van de club bij de swing, de opzwaai 

Birdie: 1 slag onder de PAR van de hole 

Bogey: 1 slag boven de PAR van de hole 

Brutoscore: score vooraleer de handicap van de speler in vermindering wordt gebracht 

Buggy: elektrisch wagentje waarmee minder mobiele spelers zich mee kunnen verplaatsen 

Bunker: hindernis op de golfbaan gevuld met zand 

Caddie: persoon die de clubs draagt van een speler in competitie en hem bijstaat met advies 

Caddiemaster: persoon die verantwoordelijk is voor de starttijden en het verhuren van golfmateriaal 

Chip: korte slag van net buiten de green, die verder doorrolt 

Clubhuis: gebouw waar het secretariaat, de kleedkamers, bar en restaurant gevestigd zijn; plaats 

voor gezellig sociaal leven, in golf gemeenzaam de 19e hole genoemd 

Course rating: de moeilijkheidsgraad van de baan 

Cut: score waarbij een deel van de spelers in een tornooi afvallen, meestal na 36 van de 72 holes 

Divot: stuk gras dat wordt weggeslagen bij de swing; deze dient de speler terug te plaatsen zodat het 

gras kan terug groeien 

Double bogey: 2 slagen boven de PAR van de hole 

Draw: een bal die van rechts naar links afbuigt 

Driving‐range: plaats met afslagmatten waar spelers zich opwarmen en op de lange slagen kunnen 

oefenen 

Eagle: 2 slagen onder de PAR van de hole 



Etiquette: de gedragscode bij golf 

Fade: een bal die van links naar rechts afbuigt 

Fairway: het aangelegde gras dat tussen de afslagplaats en de green ligt 

Fore: waarschuwingssignaal dat een speler roept als zijn bal een andere speler of toeschouwer dreigt 

te raken 

Green: het deel van de golfbaan met heel kort gemaaid gras waar de vlag met de hole zich bevindt 

Greenfee: de prijs voor een rondje golf op een golfclub waar men geen lid is 

Greenkeeper: het onderhoudspersoneel op de golfbaan 

Grip: 1) bovenste gedeelte van de club waar de handen worden geplaatst; 2) de manier waarop een 

speler zijn club vasthoudt 

GUR: afkorting voor ‘ground under repair’, deel van de baan waar de greenkeeper aan het werk is 

Handicap: cijfer dat het niveau van een speler aanduidt 

Hole: 1) putje op de green waar de bal moet in geraken; 2) de golfbaan zelf, van afslagplaats tot 

green, genummerd van 1 tot 18 

Hole‐in‐one: in één slag de bal in de hole slaan 

Korte spel: slagen op en rond de green 

Loft: hellingsgraad van het clubblad 

Marker: 1) persoon die de score noteert tijdens het golfspel; 2) klein rond voorwerp (muntje, stukje 

plastic) waarmee een speler aanduidt waar de bal hoort te liggen op de green 

Matchplay: wedstrijd tussen twee spelers waarbij diegene die het meeste holes wint, de wedstrijd 

wint 

Nettoscore: score waarbij de handicap van de speler in vermindering werd gebracht 

PAR: afkorting voor ‘professional average result’, geeft de ideale score weer van de baan 

Pin: vlaggenstok in de hole 

Pinpositie: plaats van de hole op de green 

Pitch: korte hoge slag die niet ver doorrolt na de landing 

Pitchmark: het ‘putje’ dat de bal maakt in de green door de impact van de landing; deze wordt door 

de speler hersteld m.b.v. een pitchvorkje 

Plag: zie divot 



Pro: golfspeler die geld verdient met golf, hetzij via lesgeven (teaching pro), hetzij via wedstrijden 

spelen (playing pro) 

Pro‐Am: wedstrijd met teams van pro’s en amateurs 

Proshop: plek op de golfclub waar allerlei golfspullen en kleding kunnen aangekocht worden 

Putter: club met verticaal clubblad om op de green de bal al rollend in de hole te spelen 

Stableford: systeem van puntentelling bij golf 

Stroke: een slag 

Strokeplay: wedstrijd tussen verschillende golfspelers waarbij de speler met het minste aantal slagen 

wint 

Tee: pin die gebruikt wordt om bij de afslag de bal op te leggen 

Trolley: trekkarretje met wielen waar de golftas wordt opgeplaatst 

Wedge: club met veel loft om te chippen 

Wood: ‘houten’ club die gebruikt wordt om grote afstanden af te leggen 


