




De 5 grootste 

Misverstanden 

over Golf Fitness





•  Brugge, Belgie à Zuid Spanje à Vancouver, Canada

•  Bewegingswetenschappen Universiteit van British Colombia

•  Opleiding Titleist Performance Institute in VS

•  Stage bij Jason Glass, Nr 1. coach in Rotatie Sporten 

•  Back to Europe

•  NGF selecties, NGF disabled team 

•  Maandelijkse publicaties Nationaal Golfmagazine & Golfers magazine

•  Passie voor persoonlijke ontwikkeling & natuur…







Ivar	“The	Viking“	Hauksson	





Een gezonde fitte golf community 

door specifieke fysieke coaching 



•  Wat wil je bereiken door je deelname 
aan deze workshop

•  wat doe je zelf al aan fysieke 
ontwikkeling

•  hoeveel uur per dag zit of sta je in 1 
zelfde houding

•  waar loop jij het meeste tegenaan mbt 
fysiek /fitheid

•  geef jezelf een cijfer van 0 tot 10 
hoe fit je je voelt op dit moment

•  wat zijn de grootste fysieke 
beperkingen van jouw golfers die 
direct aangepakt kunnen worden



De 5 grootste Misverstanden 

over Golf Fitness

die jouzelf, jouw golfers, jouw golf gemeenschap

Weerhouden van meer plezier

En beter resultaat op de baan. 



5. Golf fitness is voor pro’s



4. Krachtraining maakt je stijf



Power	

Speed	

Strength	

Mobiliteit	&	Stabiliteit	

Balans	&	Motoriek	



3. Fit zijn kost veel tijd



2. Er is geen golf fitness nodig 

voor betere golfresultaten 



2x	18	
holes	

hcp	
15	

400		
Explosieve	
bewegingen	



“You are asking for injuries if 

swining a golf club is the most 

intense thing your body does on a 

weekly basis”

Milo Byrant



1. “De golfswing trainen met swing 

oefeningen ”



hGps://www.youtube.com/watch?v=6cD6A9kxSX4	



PURPOSEFUL MOVEMENT PREPARATION: 

•  Wat is een traditionele warming up? 

•  Hoe ziet jouw warming up eruit?

•  Waarom + doel warming up ?

•  Link naar golf

•  Do’s & dont’s

•  practice



hGps://www.youtube.com/watch?v=6cD6A9kxSX4	



PURPOSEFUL MOVEMENT PREPARATION

DOEL  
•  De elasticiteit en samentrekbaarheid van de spieren 

te verbeteren 
•  Betere efficientie van het zuurstof en 

cardiovasculair system
•  Kortere reactie tijd 
•  Betere concentratie, coordinatie
•  Regulatie van emotionele stress door het autonome 

zenuwsysteem te reguleren





Rust om sterker 

te worden:

De cooling down 



VRAGEN



T H A N K 

Y O U J 


