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AMSTERDAM - Bart Blom is 43 jaar oud en
geboren in Amsterdam. Hij woont met zijn
vrouw en twee zoons - Tim van twee en een
half jaar en Gijs van vijf maanden - sinds
twee jaar met veel plezier in Kudelstaart.
Bart werkt sinds april vier dagen per week
op de Golfbaan in Amsterdam Waterland.
Omdat hij aan een nieuwe uitdaging toe was
stapte hij - na veertien jaar werkzaam te zijn
geweest bij Olympus, Golfbaan de Hoge
Dijk in Amsterdam - over en werkt op deze
uitstekende locatie met twee prima collega-
's, Dries van Ginhoven en Paul de Vlieg. 

Na een vooropleiding op het CIOS in
Overveen behaalde Bart Blom in 1990 het
diploma B-professional en sinds 1993 heeft

hij de A-status en is lid van de PGA
Holland. Hiernaast is hij ook een bevoegd
stagementor voor de opleiding tot golfpro-
fessional. Naast zijn werk probeert de golf-
leraar zoveel mogelijk bijscholing te doen
en een paar weken terug volgde hij nog een
boeiende cursus van Reinier Groenendijk
over dominant golf. Op Golfbaan
Cromstrijen haalde Blom ooit een baanre-
cord met 72 slagen. Bart is niet alleen ge-
specialiseerd in gevorderde golfers maar
ook in mensen met een blessure of handi-
cap. Zie website www.goedgolfles.nl.
Centraal staat in zijn lessen: het vinden van
een passend golfspel, behorend bij de tijd
en energie die een leerling erin stopt.
Iemand met een hernia of nekprobleem
kan hiermee met een aangepast schema
prima golfen. Met videoapparatuur legt
hij regelmatig onderdelen uit die trainin-
gen vast. Hiermee kunnen cursisten zien
hoeveel vooruitgang geboekt is. 
Naast buitenlessen werkt Blom vooral tij-
dens de wintermaanden met zijn leerlingen
in de aanwezige  indoorfaciliteit waar een
golfanalysecomputer staat en golfers aan
techniek kunnen werken maar ook leert hij
mensen golfen vanaf het gras in plaats van
een matje. Naast het lesgeven op de
Waterlandse organiseert hij een of twee
keer per jaar een golfreis. Vorig jaar is hij
met een groep naar Zuid-Spanje geweest en
heeft hij met het gezelschap getraind en ge-
speeld op wonderschone banen.

De meeste mensen hebben het in het dagelijks
leven gewoonweg te druk om drie keer per
week op de golfbaan te trainen. Deze golfers
weten waarschijnlijk niet dat ze door een
paar keer per week een kwartiertje thuis te
oefenen het golfspel aanzienlijk kunnen ver-
beteren. Bart heeft een aantal simpele golfge-
relateerde oefeningen samengesteld om rou-
tine in het golfspel te creëren en het lichaam
conditioneel en fit te houden. De stokken die
u nodig heeft om thuis te oefenen zijn een pit-
ching wedge en een putter.

Tijdens het lesgeven houdt hij zich altijd aan
een gradatiesysteem wat zowel technisch,
mentaal als tactisch is toe te passen. "In alle
oefeningen werken we naar optimaal."
1. te zwak 
2. zwak
3. optimaal 
4. krachtig
5. te krachtig

Putten
"Iedereen kan thuis - vanuit de schouders,
dus niet vanuit de polsen - met een putter de

putbeweging oefenen.
Zoals het geleerd is
dient u te oefenen, en dit
kan zowel zonder als
met een golfbal. Ook
hier kunt u de gradaties 

Kruis de armen en leg de handen op de schouders. Buig een klein beetje door de knieën en hel met een rechte rug iets naar voren. 
Maak hierna de full-swing-beweging.

Doe hetzelfde maar dan met een stok in de nek.
Pak een pitching wedge en maak een full-swing.

toepassen, van klein naar groot en altijd naar
een optimale beweging. Deze dient u onge-
veer 21 keer te herhalen. Door het regelmatig
oefenen van deze vaardigheid komt er routi-
ne in uw putbeweging."

Armen zwaaien
"Voor het oefenen dient u eerst het lichaam
warm en soepel te draaien. Dit gaat eenvou-
dig door met een rechte rug - altijd van lang-
zaam naar snel en optimaal - de armen hori-
zontaal van voren naar achteren en terug te
zwaaien. Dit herhaalt u 21 maal."

Armen kruisen
"Hierna kunt u de armen over elkaar kruisen
en de handen op de schouders leggen.
Vervolgens buigt u een klein beetje door de
knieën en knikt het bovenlichaam met een
rechte rug vanuit de heup iets naar voren.
Dan maakt u draaibewegingen, dezelfde als
een full-swing maar dan zonder de armen te
gebruiken. Ook hier geldt het 21 keer herha-
len van langzaam naar snel en altijd opti-
maal."

Club op schouders
"Dan pakt u een pitching wedge en legt deze
op uw schouders in uw nek. Vervolgens buigt
u net als in de vorige oefening een beetje door
de knieën en helt u met een rechte rug iets
naar voren. Daarna maakt u dezelfde bewe

ging en herhaalt u dit 21 keer. In deze oefe-
ning kunt u zich vooral tijdens de achter-
zwaai concentreren op de rechter boven-
beenspier en daarna op de heupen en romp
tijdens de doorzwaai. U bouwt eigenlijk de
spanning op door tijdens de slag te releasen in
de heupen en de romp naar het linkerbeen."

Full-swing
"Tenslotte pakt u de pitching wedge - of zoals
op de foto een soort club die aan de onder-
kant is verzwaard, red.  - en maakt u een full-
swing (zonder bal!) zoals net beschreven.
Ook dit herhaalt u zo'n 21 maal, van zwak
naar optimaal."

Technisch en mentaal
"Zowel technisch als mentaal moet de balans
in het golfspel optimaal (gradatie drie) zijn.
Hiermee wordt niet bedoeld dat iedereen een
goede handicap moet hebben, maar dat iede-
re golfer op zijn eigen niveau zowel mentaal
als fysiek in balans moet zijn om prettig en
optimaal golf te kunnen spelen. Zodra ie-
mand - het maakt niet met welke handicap -
gespannen (gradatie vijf) van zijn werk komt
door welke reden dan ook merkt hij dit direct
aan zijn spel. Het kan een minder goede ron-
de worden, waarin zijn spel niet in de buurt
komt, passend bij zijn technische vaardighe-
den.

De stokken die u nodig heeft om thuis te oefenen zijn een pitching wedge en een putter. Foto's Rodi Media/ BvB
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Tips & Tricks door Bart Blom

Hoe kan ik thuis oefenen en golf-fit blijven?


