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De Aimpoint green reading revolutie 

Bij Aimpoint geloven we dat iedereen de mogelijkheid heeft om een 

goede putter te zijn. Niet vanwege je talent of omdat je al 30 jaar 

ervaring hebt, mede door vallen en opstaan. Het kan, omdat de 

onzichtbare en onveranderlijke wetten bepalen, hoe een bal rolt over 

een hellend vlak, bij ons uiteindelijk bekend zijn. En wij delen dit. 

Als je een golfpro, tot aan de laatste jaren, vroeg, hoe lees je de 

green zou je het antwoord krijgen:”Ik visualiseer de lijn”,’’ik kijk naar 

hoe het water stroomt’’ of ook een mooie, ‘’vol blijven houden dan 

wordt je wel beter’’. Een lijn visualiseren dat kan, alleen is het 

meestal niet de juiste lijn.  

Dit alles geeft geen antwoord op de vraag hoeveel breekt de bal? En 

dat is nu wat ik precies wil weten. Daarom zie je bij de meeste golfers 

ook geen verbetering. Luister dan ook maar naar de reacties:’’ de 

putts vielen niet vandaag’’. Toch grappig dat van tee TOT green alles 

gemeten en met een bepaalde strategie gespeeld wordt. En dan op 

de green veranderd de anders zo berekende speler tot een twijfelaar 

die hoopt met zijn spirituele onbewuste vage impulsen, de juiste lijn 

te hebben. 

De reden hiervoor is dat de spelers nooit een andere optie hebben 

gehad. Nu is er GPS, afstanden op de sprinklers. Dat was vroeger wel 

anders, alles op ‘feel’. In 1950 begon men met het aangeven van de 

afstanden en is nu onmisbaar. En dan op de green?? Uitspraken 

als:’’iets, ongeveer en een beetje’’. Het resultaat: ‘’oow’’, bijna’’ en’’ 
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ik wist het wel’, zijn er nog steeds. Het is niet verwonderlijk dat de 

meeste golfers het lezen van de green niet begrijpen. Wat op TV 

vermeld wordt is vaak mythisch, magisch en andere bla bla. 

De Aimpoint visie is om dat nu eens voorgoed te veranderen. Het is 

een eenvoudig, betrouwbaar en geruststellend  feit dat het lezen van 

een green te voorspellen is. Niets mysterieus of door de goden 

aangestuurd. De zwaartekracht is een constante kracht. Het effect 

daarvan op een rollende bal is op elke golfbaan ter wereld,hetzelfde. 

Het vertrouwen dat zich ontwikkeld door het begrijpen van deze 

waarheid en feit, verandert u van een twijfelende gefrustreerde in 

een zelfverzekerde machtige op de green. 

En daar blijft het niet bij. Nadat u inzicht hebt in de basis van 

Aimpoint green reading,begrijpt u het mikken, de snelheid van de bal, 

en bent u in staat dat te corrigeren. Aimpoint leert u stapsgewijs hoe 

u moet handelen op de green. Dan zult u de relatie gaan zien tussen 

het lezen, mikken, beweging en snelheid. Dithelpt u op weg een zeer 

goede putter te worden.  

Het desperaat zoeken naar een oplossing d.m.v. een andere putter, 

grip, balpositie (wat zeker allemaal ondersteunend is) en een goede 

gedachte om beter te gaan putten, zonder eigenlijk een werkelijk 

begrip van waarom, is niet meer nodig.  

Stop met zoeken!! Doe mee met de Aimpoint Revolutie.  

Voor meer info: www.aimpointsandergolf.nl 


