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Langzaam spel
Wat is de traagste ronde die jij hebt meegemaakt?



Wat gaan we vandaag doen
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• Aandachtcirkels – cirkel 2

• Verwachtingen / regels

• Denkfouten + alternatieven

• Break-out room: ruimte creëren

• Vervelende flightgenoten

• Effectief reageren

• Skills & Drills



Aandachtcirkels

1. Ik en mijn taak

2. Op en rond de baan

3. Hoe het had moeten gaan

4. Winnen of verliezen

5. Gevolgen van winst of 
verlies

6. Wat doe ik hier?
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Waar heb jij invloed op?

• Frustratie ontstaat wanneer de wereld zich niet houdt aan 
jouw regels

• Misofonie?
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Verwachtingen
Gebeurtenis

Gedachte

Gevoel

Gedrag



4G’s
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Gebeurtenis Gedachte Gevoel Gedrag

De flight voor 
je loopt net 
van de tee af 

als jij 
aankomt

Harry is altijd zo 
traag

Zo gaat de ronde 
6 uur duren

Ze moeten 
gewoon 

aansluiting 
houden

Ergernis

Frustratie

Boosheid

Klagen

Snel slaan

Opjagen



Denkfouten

• Harry is altijd zo traag
• Veralgemeniseren, 

• Zo gaat de ronde 6 uur duren
• Overdrijvingen, toekomst voorspellen

• Ze moeten gewoon aansluiting houden
• Onredelijke eisen
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Alternatieven

• Fundamentele attributie fout
• Toeschrijven aan situatie of persoon

• Meerdere oorzaken
• Waar kan het nog meer door komen?

• Nuanceren
• Soms gaat het anders

• Soms duurt het even

• Soms valt het tegen
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Break-out rooms
Ruimte creëren

• Gedachten opsporen

• Alternatieve gedachte opstellen
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Vervelende flightgenoten
Welke voorbeelden kennen jullie?

Typetjes



Welke flightgenoten ergeren jullie je 
aan?
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Typetjes

• Onnozele flightgenoot

• Einzelgänger 

• Overdreven prater

• Regelfetisjist

• Valsspeler
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Effectief reageren
Maak een keuze!

Hoe reageer je?
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Maak een keuze

• Doe Niets

• Doe Iets
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Hoe reageer je? (4G)
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• Gedrag (Feitelijke situatie)

• Gevoel (Wat voel je)

• Gevolg (Het effect op de omgeving) 

• Gewenst gedrag (Welk gedrag is wel fijn)



Voorbeeld

Situatie

• Iemand rommelt steeds met zijn tas als jij je drive gaat slaan.

Feedback

• Kun je ophouden met herrie maken terwijl ik probeer te 
driven?
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Voorbeeld

Situatie

• Een flightgenoot gaat steeds schuin achter je staan tijdens je 
swing.

Feedback

• Je staat in mijn ooghoek. Zou je schuin voor me willen gaan 
staan?
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Voorbeeld

Situatie

• Net als je gaat putten pakt hij de vlaggenstok op.

Feedback

• Je pakt iedere keer die vlaggenstok op als ik ga putten. Ik 
vind het vervelend dat ik daardoor slecht put, zou je de vlag 
willen laten liggen tot ik klaar ben met putten?
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Aan de slag

Skills & Drills

• Blog: Verwacht minder speel beter

• “Race to the finish”
• “Stop. Opnieuw.”



Verwacht minder, speel beter
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https://headfirstgolf.nl/zelfvertrouwen/verwacht-minder-speel-beter/


“Race to the finish”
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“Stop. Opnieuw.”
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Head First Golf

Lidmaatschappen



Monthly Mental planning
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https://headfirstgolf.nl/product/monthly-mental/
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WWW.HEADFIRSTGOLF.NL
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Gratis
1 artikel en 2 oefeningen om je concentratie te verbeteren en te presteren 
onder druk. Voor op de range / oefengreen. Je ontvangt 1 à 2 keer per 
maand een mail met tips en inzichten.

€5,- per maand of €50,- per jaar
Krijg direct toegang tot al onze Skills & Drills. Met deze vaardigheden en 
oefeningen kun je zelf doelgericht aan de slag. De spelelementen maken 
trainen nog leuker. (Jaarbonus: Monthly Mental naar keuze)

€15,- per maand of €150,- per jaar
Doe mee aan alle Monthly Mental bijeenkomsten en hou toegang tot de 
opnames en oefeningen. Je krijgt ook een kennismakingsgesprek en 
onbeperkt antwoord op je vragen per mail. (Jaarbonus: Een coachingsessie)

https://headfirstgolf.nl/word-subscriber/
https://headfirstgolf.nl/product/skills-drills/
https://headfirstgolf.nl/product/lager-scoren/


Stel je vraag!

• https://headfirstgolf.nl/contact/

Mitchel Kevenaar Wessel Beuk
mitchel@headfirstgolf.nl wessel@headfirstgolf.nl
+31 (0)6-11424013 +31 (0)6-40689846
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