
 

 
 

Golfbaan Delfland & Clubfitting d.m.v. Flightscope & SAM PuttLab 
 

  

 
 
Heeft u al kennis gemaakt met de fitting studio en onze gespecialiseerde clubfitters? Welkom in Golfshop Delfland en 
onze geavanceerde clubfitting studio op de driving range (rechts). In onze modern uitgeruste fittingstudio is er voor 
ieder wat wils. Maak direct een afspraak voor een clubfitting met een van onze ervaren clubfitters! Mail naar: 
golfshop@delflandgolf.nl 
 

Fitten 
 
Laat u wegwijs maken in de grote variëteit aan clubs en merken die u in uw golftas kunt steken. Tegenwoordig kunnen 
er zoveel meer gegevens van uw golfswing gemeten worden waardoor het op maat maken van uw clubs een 
aanzienlijk verschil kan maken in de baan. 
 
Niet alleen uw swinglengte vertaalt naar de lengte van uw clubs, maar ook de juiste ‘lie angle’ wordt gemeten en de 
juiste dikte van uw grip. Ook zeer belangrijk is de keuze van de juiste shaft en het meest optimale clubhoofd. Ofwel de 
juiste combinatie van allen kan het verschil maken tussen winst en verlies.  
 
Met behulp van de Flightscope (radarapparatuur) kunnen wij een complete swinganalyse maken en eenvoudig 
verschillende clubs en opties met elkaar vergelijken. 
 
Daarnaast hebben wij in onze fitting studio van al onze golfleveranciers clubs die wij in en uit elkaar kunnen halen om 
de juiste instellingen te kunnen testen (fitten!). 
 
 
SAM Puttlab is hét geavanceerde putter fitting én putter trainingsprogramma voor golfend Nederland. Hieruit kunnen 
wij zeer nauwkeurig om het beste uit uw putter te halen. Daarnaast krijgt u zeer leerzame gegevens uit dit programma 
over uw puttingstroke die u ook heel goed mogelijk mee kunt nemen naar uw golfprofessional. Om zo samen en aan 
de hand van deze gegevens aan de juiste techniek met het meest optimale resultaat te werken.  
 
 
Tijdsduur? Standaard 1 uur, maar uitbreiding naar maximaal 2 uur mogelijk 
 
Wanneer? U kunt op elk moment van de week een afspraak vastleggen (op basis van beschikbaarheid). 
 
Kosten?  Bij een clubfitting afspraak betaalt u € 100. Voor dit bedrag krijgt u een shoptegoed dat u  
  gelijk in uw gefitte materiaal kunt steken of later voor een aanschaf in onze Golfshop kunt gebruiken. 
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Zonder afspraak? U kunt ook zonder afspraak fitting advies vragen in de Shop. U kunt clubs zelf testen op de driving 
 range/oefengreen al dan niet met advies van onze fitter. Voor uitgebreide fitting/metingen adviseren 
wij wel een afspraak te maken zodat wij alle tijd voor u hebben! 

 
Voor iedereen? Ja! Iedereen is uniek. En zo ook iedere swing. Golfers van elk niveau hebben baat bij een goed gefitte 

set. Ga daarom altijd goed gefit de baan in en maak het verschil!  
 
Kom langs in Golfshop Delfland en wij vertellen u graag over de vele mogelijkheden of maak direct een afspraak via 
telefoonnummer 015 3807911 (1) of via e-mail: golfshop@delflandgolf.nl 
  

Flightscope® 
 

FlightScope® is een internationaal hightechbedrijf en een echte wereldleider in de ontwikkeling en productie van 3D 
Doppler Ball Tracking Monitors, Golf Radars & Launch Monitors voor sport. Oorspronkelijk opgericht in 1989 voor 
projectielen van de defensie industrie. FlightScope® wordt gebruikt door topgolfinstructeurs, clubfitters, tourspelers en 
fabrikanten van geavanceerde en unieke apparatuur over de hele wereld. 
 

 
 
FlightScope® is een ideaal hulpmiddel voor het aanmeten van aangepaste clubs. Het biedt nauwkeurige balvlucht- en 
clubinformatie - in tegenstelling tot de meeste andere instrumenten op de markt, die alleen lanceringsgegevens bieden. 
Nauwkeurige club- en balsnelheden, slagtype, lanceerhoeken, carry distance en spinsnelheden zijn onderdelen uit de 
vele gegevens die gebruikt kunnen worden om de optimale set te kunnen fitten. Clubs kunnen heel makkelijk met elkaar 
vergeleken worden en de juiste shafts en instellingen van de aanpasbare clubs kunnen hieruit gehaald worden. 
Het hele traject van de bal nadat het is gelanceerd, wordt ook bijgehouden, wat betekent dat je uitzonderlijk 
uitgebreide balmeetinformatie direct beschikbaar hebt, waarmee je je golfswing kunt verbeteren. 
Een aantal belangrijke data die de FlightScope® registreert zijn: 

Balvlucht data:     Clubgegevens: 

Balsnelheid      Club snelheid 
Verticale lanceerhoek     Clubface angle     
Verticale lanceringshoek     Clubface to path    
Vluchttijd      Dynamic loft 
Smash factor      Angle of attack 
Spin rotatie      Clubpad  
Spin axis        
Carry distance       
De rol        
Totale afstand            Shot 
Shot dispersie        
Apex (hoogste punt) 
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SAM PuttLab: dé complete putting-oplossing 
 

 
SAM PuttLab is 's werelds meest nauwkeurige en uitgebreide putt-analyse- en trainingsysteem. Andere technologie 

mist nauwkeurigheid, die essentieel is voor het putten, of slechts enkele aspecten van de puttingslag meet. 

 
Putt-training in een nieuwe dimensie: 43% van de golfslagen zijn putts, echter putten wordt zelden systematisch 
getraind. Neurowetenschappen vertellen ons dat efficiënt leren draait om accurate feedback. SAM PuttLab biedt de 
meest efficiënte technologie om te trainen voor vast te stellen succe 

 
 
SAM PuttLab analyseert meer dan 40 belangrijke parameters van uw putting stroke en geeft de resultaten weer in 
eenvoudig te begrijpen grafische rapporten. Ontdek uw individuele sterke en zwakke punten voor een betere en 
efficiëntere training. 
 

Binnen enkele seconden geeft het systeem u individuele feedback over uw putslagen. De analyse onthult zelfs de 
kleinste details van uw bewegingen en stelt u in staat om verbeteringen en trainingsstrategieën te ontwikkelen.SAM 
PuttLab maakt gebruik van ultrasone sensorische analyse en is daarom veel preciezer dan elk ander vergelijkbaar 
systeem op de markt.  
 
Nieuwsgierig geworden naar wat clubfitting voor u kan betekenen of overtuigd van het nut van juiste clubfitting? Wij 
zien u graag binnenkort in onze fittingstudio.   
 
 
 

 


