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Hoe het gebruik van verschillende ballen jou
extra slagen kost
Blijft de handicap maar op dat ene getal staan
of gaat de handicap maar moeizaam naar
beneden? Terwijl je een nieuwe set hebt laten
aanmeten, iedere week lessen neemt en uren
traint om die handicap maar omlaag te krijgen.
Dit artikel gaat je helpen om heel simpel je
handicap omlaag te krijgen.
Welke golfbal speel je?
Menig golfer zal antwoorden
“Welke ik als eerste uit mijn golftas haal”.
Het antwoord op deze vraag zal er in de meeste gevallen op neerkomen dat er geen vast merk of type
golfbal gespeeld wordt. De gedachte die heerst is
dat het niet uitmaakt met welke golfbal je speelt. Hij
is wit, soms een kleurtje, rond en hij vliegt.
Gek genoeg wordt voor het kiezen van nieuwe golfclubs veel tijd en energie uitgetrokken. De clubs
moeten vertrouwd aanvoelen, ze moeten bij de
speelstijl passen en het liefst moet er verder mee geslagen kunnen worden dan met de vorige set.
De tijd en energie die gestoken wordt in de clubs,
wordt niet gestoken in het kiezen of laten fitten van
een golfbal.
Best bijzonder dat er zo over wordt gedacht als je nagaat dat de golfbal het enige product is wat iedere
slag gebruikt wordt. Waarom zou je dan niet een
golfbal kiezen die bij je spel past?
De vraag is: heeft het spelen van verschillende golfballen effect op je spel en maakt het uit welke golfbal je speelt? Het antwoord hierop is duidelijk ja.

In dit artikel wordt er niet vertelt welke bal er
gespeeld moet worden of dat duurdere ballen beter
zijn, want dit is niet zo. Maar spelen met een vaste
golfbal scheelt zo 5 slagen tijdens een rondje golf.
Wat is het effect van een andere golfbal ?
Er zijn heel veel soorten golfballen op de markt.
Iedere golfbal heeft andere eigenschappen en presteert daarom ook anders. De een hoeft niet persé beter te zijn dan de ander. De ene bal kan voor u heel
goed werken, maar is totaal niet geschikt voor uw
medespeler. Doordat iedereen een andere speelstijl
heeft, is het belangrijk om een bal te kiezen die bij
u past en daarbij te blijven. Tijdens verschillende afslagen wordt er ook niet gewisseld van driver. Naast
het feit dat het heel duur is om zoveel drivers aan te
schaffen, voelt het vreemd om weer een andere driver vast te hebben. Het idee ontstaat dat er verschillende afslagen geslagen worden en het vertrouwen
in het spel gaat omlaag. Vertrouwen is net zo belangrijk als een goede swing.
Algemeen is bekend dat harde golfballen verder
gaan en minder spin geven en dat zachte golfballen
meer spin geven en zacht aanvoelen tijdens het putten. Een type golfbal heeft echter veel meer effect
dan alleen gevoel en spin.
Verschillende type golfballen kunnen verschillende
afstanden geven met dezelfde snelheid tijdens het
putten. De verschillen zullen geen meters zijn, maar
het is tijdens het putten niet belangrijk om zo ver
mogelijk te putten. Het verschil in afstand kan meerdere oorzaken hebben. Voorbeelden zijn:
Een zachte cover absorbeert veel meer slagsnelheid
dan een hardere cover. De ene bal schiet sneller van
het blad af dan de ander. Een stroeve cover zorgt ervoor dat de bal sneller stil ligt dan een gladde co-
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ver. Wanneer er tijdens een ronde met verschillende
golfballen geput wordt, leidt dit tot verschillen.

Dat kan er dus voor zorgen dat u geen ijzer 8, maar
een ijzer 6 naar de green moet slaan.

De verschillen in golfballen zijn ook te zien tijdens
andere aspecten van het spel. Verschillende ballen
zullen verschillende spin geven tijdens het chippen.
Niet alleen tussen een harde en een zachte bal, maar
ook tussen twee zachte ballen van verschillende
merken zit een verschil in hoeveelheid spin en rol.
Dit effect is te zien op alle manieren van chippen.
Weliswaar meer met een 56 graden wedge dan met
een ijzer 7.

Naast afstand kan de fairway ook vaker gevonden worden als de juiste golfbal wordt gespeeld.
Golfballen die veel spinnen, geven naast veel backspin ook veel sidespin. Wanneer er tijdens een drive,
hybride of lang ijzer het clubblad iets te veel dicht
of open staat zal deze bal flink naar links of rechts
vliegen (al dan niet met een boog vanwege de sidespin). Daarentegen zal een weinig spinnende golfbal
bij diezelfde slag met een gesloten of open clubblad
een veel kleinere afwijking naar links of naar rechts
hebben

Tot slot de accuratesse en afstanden bij lange slagen.
Eerder werd er geschreven dat tijdens het kiezen
van een nieuwe set afstand een belangrijke factor
is voor het kiezen van een bepaald merk of soort
clubs. Ondanks dat er iedere keer met dezelfde club
gespeeld wordt kunnen de afstanden verschillen.
Dit zou heel goed aan de golfbal kunnen liggen. Er is
veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar golfballen. Uit het onderzoek is gebleken dat tussen de
verschillen op kunnen lopen tot 35 meter verschil zit.

De volgende vraag is:
Wat maakt het dat iedere bal anders presteert?
In het volgende artikel is te lezenhoe een golfbal in
elkaar zit en wat de verschillende lagen doen met de
prestatie van de golfbal.
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How it’s made!
In dit artikel wordt er uitgelegd hoe een golfbal
in elkaar zit en wat de lagen doen met de
prestatie van de golfbal.
2 lagen, 3 lagen, 4 lagen, lage compressie,
hoge compressie, urethaan, zacht gevoel,
firm, backspin en ga zo maar door. Termen die
voorbij komen als het gaat over golfballen. De
golfbal is “waarschijnlijk” het lastigste en meest
gecompliceerde stukje golf equipment voor
een golfer om te begrijpen. In onze ogen is de
golfbal het belangrijkste stukje equipment, u
gebruikt het immers bij iedere slag.
Wat doen de verschillende lagen in de golfbal?
Wij kunnen hier erg veel over schrijven. Een golfbal
lijkt een eenvoudig ding, maar is behoorlijk gecompliceerd. Voor dit artikel houden we het beperkt tot
de belangrijkste weetjes.
Kern
De kern (core) is de binnenste laag en tevens de
grootste laag van de bal. De eigenschappen van de
kern zijn pas echt merkbaar bij volle slagen. De kern
heeft een groot effect op de snelheid van de bal, maar
draagt ook bij aan de vlucht en de spin van de bal.
Cover
De cover is de buitenste laag van de bal. Deze laag
komt altijd in aanraking met het clubblad tijdens de
slag. De voornaamste rol van de cover is het genereren van spin op ijzer en wedge slagen.
Het materiaal van de cover zorgt voor het gevoel dat
de bal geeft. Dit is voelbaar tijdens het chippen en
putten. Er zijn veel materialen waar een cover van
gemaakt kan zijn, de twee belangrijkste zijn
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Urethaan en surlyn. (Cast of giet) urethaan word veel
gebruikt bij golfballen met 3 of meer lagen. Er zijn
enkele 2-piece golfballen die een cover van urethaan
hebben.
Urethaan is een dunne, maar zachte laag die veel
spin genereerd en een zacht gevoel geeft.
Surlyn covers bevinden zich meestal op 2-piece golfballen. De reden dat dit materiaal gebruikt wordt op
2-piece golfballen is dat surlyn erg slijtvast is en minder spint en daarom minder afwijkt.
Surlyn voelt harder aan. Dit hoor je ook tijdens de
impact van het clubblad.
Het grootste verschil tussen cast urethaan en surlyn
zit hem in de spin. Het is een stuk lastiger om een
surlyn golfbal op de green te laten stoppen/spinnen.
Midden lagen
De kern en de cover zijn besproken. Deze twee samen maken een 2-piece golfbal. Naast 2-piece
golfballen zijn er ook 3, 4 en 5 piece golfballen verkrijgbaar. De functie(s) van deze lagen zijn een stuk
complexer. Meestal is de functie van de middelste
(tussen) lagen het helpen van de andere lagen (kern
en cover) om hun functie te versterken.

Als een bal uit meerdere lagen bestaat, werken de
midden lagen samen met de kern om een hoge bal
snelheid te creëren.
Tip; speel niet met driving range ballen
Driving range ballen zijn anders dan speel ballen. Ga
er dan ook vooral niet mee de baan in.
Driving range ballen zijn gemaakt om lang mee te
gaan. De cover is hard (surlyn) en spint weinig vanaf
ijzer 8 en lager. Dit resulteert in andere balvluchten
en afstanden. Het doel van deze ballen is zo lang mogelijk meegaan, in de baan wilt u een bal die presteert. Speel daarom niet met driving range ballen in
de baan.
In het volgende artikel beschrijven we welke type /
niveau golfer het meest profijt heeft van welk type
golfbal.
Volg ons om dat en andere artikelen niet te missen.
Facebook @nassaugolf
Instagram @nassaugolfballs

Zo biedt de extra laag een harde backstop achter
een zachte cover. Dit maakt het mogelijk om een super zachte cover te vormen om zo spin te creëren op
korte slagen naar de green.

Wat is het verschil in zachte en super zachte
covers?
Een zachte cover wordt gebruikt voor tour performance x golfballen (Pro V1x, TP5x, Nassau Quattro
etc.). Een super zachte cover wordt gebruikt voor
tour performance ballen als (Pro V1, TP5, Nassau Pro
Cyber etc).
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Ken uw type golfbal en speel beter!
Nieuwe innovaties van golfballen; weinig spin
van de tee voor extra afstand, veel spin op ijzer
slagen, zacht gevoel voor optimale prestatie.
Dit zijn teksten die je hoort tijdens reclames over
golfballen. Vaak gaan deze reclames ook nog
eens over de “duurste” tour performance ballen.
Het is natuurlijk logisch wanneer een tour speler
een bal gebruikt, dat deze wel goed moet zijn.
Deze ballen zijn ook goed, maar niet geschikt voor
iedere speler. Wat veel relevanter is, is het fitten
en laten aanmeten van de juiste golfbal bij een
bepaald type speler. Wilt u echt profijt hebben van
een bal, kies dan niet direct voor de duurste bal,
maar kies er een bal die bij uw spel past.

Er is een golfballen merk dat beweert dat 75% van
de golfers met een verkeerde golfbal speelt. Wij
kunnen dit niet bevestigen noch ontkennen. U kunt
zelf nagaan of u een ander type bal speelt dan welke wij in dit artikel aanraden.
Speelt u met verschillende golfballen? Dan behoort
u bij de genoemde 75%. Het effect van spelen met
verschillende ballen staat beschreven in het eerste
artikel.
Ballen voor extra distance, extra zacht of optimale
controle. De keuze is enorm, kiezen is lastig, en helaas kan er niet getest worden in de (online) winkel.
Iedere fabrikant produceert verschillende golfballen voor verschillende golfers. De verschillende types golfballen zijn in te delen in vier categorieën.
De keuze lijkt erg groot door de hoeveelheid merken en types.
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De vier categorieën waar de golfballen in te verdelen
zijn:
- tour performance (altijd 3 tot 5 lagen)
- feel type golfballen
- straight shot
- distance (meestal 2 lagen)
Wij gaan nu iedere categorie bespreken en uitleggen
welk type golfer profijt heeft van de verschillende types golfballen.
Tour performance ballen
Bent u een golfer die competitief is. Heeft u een
hoge swingsnelheid (+/- 100mph met de driver), genereert u genoeg lengte en heeft u vooral veel controle over de bal. Dan is een tour performance bal
geschikt voor u.
Deze golfballen genereren veel spin. Hierdoor kunt
u ze tijdens het pitchen en chippen snel op de green
laten stoppen, met het chippen de bal laten rollen of
juist een hoge bal slaan met veel spin. Alleen spelers
met erg veel controle over de bal hebben profijt van
deze ballen.
Als u over de bovenstaande vaardigheden beschikt
bent u waarschijnlijk al een single handicapper. Wij
raden u dan ook aan om als single handicapper met
tour performance golfballen te spelen.
Golfers die (nog) geen single handicap hebben raden wij af om met deze golfballen te spelen.
Distance ballen
Heeft u moeite met het halen van langere afstanden?
U heeft geen moeite om de bal recht te houden. Het
kost u meer slagen om naar de green te komen, omdat u de afstanden niet haalt. Uw swingsnelheid is
niet hoog en de balvlucht is laag. Herkent u uzelf?
Dan is de distance bal geschikt voor u. Deze bal
zorgt ervoor dat u verder gaat slaan met dezelfde
swingsnelheid. Het voordeel voor u met deze bal, is
dat u makkelijker en in minder slagen de green kunt
halen. De distance bal geeft weinig spin waardoor

deze langer doorrolt. Op deze manier worden langere afstanden geforceerd.
Het nadeel is dat veel van deze golfballen hard aanvoelen, omdat deze een surlyn cover hebben. Tevens
zorgt deze cover voor weinig spin.
Deze bal is geschikt voor beginnende golfers en golfers met een midden handicap die een lage balvlucht
hebben en kortere afstanden slaan. Handicap 54-28.
Niet geschikt voor golfers met een hogere swingsnelheid.
Straight shots ballen
Bent u een golfer die de bal veel curve meegeeft, wat
resulteert in het slaan van hooks of het slicen van de
bal. Bent u vaak uw bal aan het zoeken? Kost het u
veel slagen om de bal steeds uit het bos te krijgen
of heeft u veel strafslagen vanwege verloren of waterballen. Lijnt u om deze reden vaak naar rechts of
links op om de bal in de baan te houden. Dan zijn
golfballen die de spin reduceren geschikt voor u. Dit
zorgt er namelijk voor dat de bal minder afwijking
heeft naar links of naar rechts.
Deze golfballen zijn vrijwel identiek aan een distance golfbal. Het enige verschil is dat dit de “distance”
golfballen voor lage swingsnelheiden zijn.
De straighter shot golfballen zouden wij aan wilde/
agressieve swingers met een hoge/midden handicap aanbevelen. Handicap (54 tot en met 18)
U hoeft nu niet meer extreem rechts of links te mikken van uw target.
Feel type ballen
Deze golfballen komen qua gevoel en prestatie in de
buurt van tourballen. Dit type golfbal is vaak net iets
goedkoper dan de tourballen. Wanneer afstand en
accuratesse geen probleem zijn voor u, maar u het
gevoel heeft dat u het op de greens laat liggen dan is
dit de bal voor u. Wel moet u van een zachte gevoel
houden wilt u deze golfbal kiezen.
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Dit type bal is de type net voor de tour performance
bal. Deze golfballen geven goede spin, maar staan
vooral bekend om het zachte gevoel. Deze golfbal
is geschikt voor het behalen van de single handicap,
(20.0 – 8.0).
Voor hogere handicappers is deze golfbal minder
geschikt vanwege de spin die deze bal geeft. Dit
zorgt ervoor dat deze of te veel afwijkt, hoog vliegt
en weinig rolt en dus afstand verliest.

Wij willen voorop stellen dat wat beschreven staat in
dit artikel aanbevelingen zijn. Er is van gemiddelde
golfers uit gegaan en daarvoor is een type bal geselecteerd. Als u zich prettiger voelt bij het kiezen van
een ander type golfbal, of een beter resultaat ervaart
met een andere bal dan raden wij aan om deze bal
te (blijven) spelen. Het belangrijkste is om in ieder
geval met 1 soort bal te spelen. Vertrouwen en een
goed gevoel zijn minstens zo belangrijk op de golfbaan.

Golfbal

Kenmerken golfer

Tour performance

* Hoge swingsnelheid (+- 100 mph met de driver)
* Controle over de bal
* Single handicap

Feel type

* Houd van een zacht gevoel
* Mist gevoel op en rond de greens
* Handicap 20.0 t/m 8.0

Straight shots

* Wilde swing
* Veel ballen die afwijken
* Handicap 54.0 t/m 18.0

Distance

* Lage swingsnelheid
* Lage balvlucht
* Weinig lengte in de slagen
* Handicap 54.0 t/m 28.0

Heeft u uw type golfbal gekozen, maar weet u niet
welke type van welk merk golfbal bij u hoort, blijf
ons dan volgen. In ons volgende artikel zal beschreven worden welke merken met hun type golfballen
in welke categorie passen. Daarnaast zal er een test
proces beschreven worden.
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Golfballen vergelijken
Het aanbod van golfballen is in de afgelopen jaren enorm gestegen. Het is begrijpelijk dat u niet
weet met welke golfbal u het beste kan spelen.
Naar aanleiding van het vorige artikel heeft u kunnen bepalen in welke categorie u een golfbal
het best kan zoeken. Welke golfbal valt nu in welke categorie? Deze week gaan wij de golfballen
vergelijken en voor u op een rijtje zetten welke golfbal bij welke categorie hoort.

Hieronder vind u van iedere categorie de golfballen
die erbij passen. Wij hebben alle, in onze ogen, alle
relevante golfballen voor u op een rijtje gezet.

Tour performance
Er is een groot aanbod aan tour performance golfballen. Dit komt doordat golfbal fabrikanten twee
of meerdere soorten tour performance golfballen
maken. De reden hiervoor is om in te spelen op de
behoeftes van de competitieve golfer. De ene houd
meer van een zacht gevoel waar de ander meer om
spin geeft.
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Onze eigen soft tour performance golfbal is de
Nassau Pro Cyber.
De volgende golfballen zijn vergelijkbaar met de Pro
Cyber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze feel type golfbal is de Nassau Cyber.
De volgende golfballen zijn vergelijkbaar met de
Cyber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titleist Pro V1
Titleist AVX
Callaway Chrome Soft
TaylorMade TP5
Srixon Z-star
Bridgestone Tour B xs
Bridgestone Tour B R xs
Volvik S3
Wilson Staff FG tour
Wilson Staff Duo Professional
Vice Pro soft

Titleist Tour Soft
Titleist DT True Soft
Callaway SuperSoft
Bridgestone e6 Soft
Wilson Staff Duo Soft
Wislon Staff DX2
Wilson Staff DX3
Srixon UltiSoft
Pinacle soft
Vice Tour

Het volgende type dat fabrikanten produceren is
een firm golfbal. Deze voelt iets harder aan, geeft
een midden tot hoge vlucht, spint veel en geeft veel
controle bij het korte spel.

Distance golfballen
De distance golfballen is voor de golfer met een lage
swingsnelheid, die opzoek is naar wat extra lengte
in de slag. De golfballen zullen harder aanvoelen en
minder spinnen, maar hierdoor geven ze meer rol
aan de bal en is de afstand makkelijker te halen.

Onze eigen firm tour performance golfbal is de
Nassau Quattro.
De volgende golfballen zijn vergelijkbaar met de
Quattro:

Wij van Nassau hebben als distance golfbal de Nassau
QX soft. Onze distance bal voelt door een zachte cover minder hard aan dan dat u van dit type golfbal gewend bent.

•
•
•
•
•
•
•
•

De volgende golfballen zijn vergelijkbaar met de QX
soft:

Titleist Pro V1x
Callaway Chrome Soft x
TaylorMade TP5x
Srixon Z-star XV
Bridgestone Tour B x
Bridgestone Tour B rx
Volvik S4
Vice Pro plus

De keuze tussen soft en firm is persoonlijk. Ga wat
testen en kijk welke bij uw spel past en wat u het
meeste vertrouwen geeft.
Feel type golfballen
Feel type golfballen zijn golfballen die heel zacht
aanvoelen. Ook geven deze ballen een goede spin op
wedge slagen. Deze komen richting de tour performance golfballen, maar zijn iets vergevingsgezinder.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titleist Velocity
Srixon AD 333
Callaway Warbird
Callaway Hex Diablo
Volvik Crystal
Srixon Q-star
Wilson Staff TD
Wilson Staff Fifty Elite
Wilson Zip
Wilson Staff Velocity
Wilson titanium
Wilson Staff Ultra
Vice Drive
Pinnacle Rush
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Straighter shots
Deze golfballen zijn nagenoeg hetzelfde als de distance golfballen. U kunt gerust een golfbal uit deze
categorie kiezen. Het verschil is dat straighter shot
voor echt wilde swingers is. Deze hebben vaak een
hogere swingsnelheid dan waar distance golfballen
voor bedoeld zijn.

Hiermee hopen wij u geholpen te hebben bij het
vereenvoudigen van uw keuze voor een golfbal. Wij
willen voorop stellen dat dit artikel een golfballen
gids is. U hoeft zich niet te beperken tot de gegeven
keuzes. U beslist uiteindelijk welke golfbal u speelt
en vooral eentje waar u zich comfortabel bij voelt.

Kenmerkend voor deze golfballen is dat ze heel weinig spin geven, veel rol hebben en hard aanvoelen.
Er zijn niet zoveel echte straighter shots golfballen
op de markt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Callaway SuperHot
Volvik Crystal
Volvik VIVID
Bridgestone e6 straight flight
Wilson Staff Chaos
Wilson titanium
Wilson Staff Ultra
Pinnacle Rush
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