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Tee
De geslagen bal blijft bij een lekker tik hoog 
genoeg vliegen. Bovendien kun je veel 
nauwkeuriger slaan met een hybride dan met 
houten clubs. Daarmee is de club een geweldig 
hulpmiddel om vanuit de fairway of zelfs uit 
de rough mee te slaan. Zeker als de balpositie 
niet ideaal is of het gras hoog. Natuurlijk is de 
hybride ook te gebruiken vanaf de tee. Met de 
juiste techniek, die niet afwijkt van de normale 
swingtechniek, kun je er afstanden tot wel 200 
meter mee slaan. Hybrides hebben voor- en 
tegenstanders. Single handicap golfers zullen 
sceptisch zijn en de club onnodig vinden. Wat 
brengt deze club dat ik niet bereik met min 
gewone clubs? Die vraag is pas te beantwoorden 
na een uitgebreide test. Maar weet wel dat in 
de Verenigde Staten tegenwoordig twee op de 
drie spelers in de Tour een hybride golfstok in 
hun tas hebben zitten! Topgolfer Phil Mickelson 
gebruikt nog maar zelden een ijzer 2 of een ijzer 
3. Simpel omdat hij gemakkelijker en beter met 

een hybride slaat vanaf de fairway. Als deze 
profs de hybride niet meer laten staan, kun 
jij toch niet achterblijven?

Dè trend op het gebied van golfclubs is zonder twijfel 
de hybride. Clubs met afwijkende namen als rescue, 
trouble shooter, utility of snake en die het midden 
houden tussen fairway woods en lange ijzers, zijn 
uitermate populair. Geen golfer, recreant, amateur of 
pro haalt er zijn neus nog voor op. Logisch ook, want 
al is het geen wonderclub, een hybride is vaak wel 
een succesvol helpend handje in netelige situaties in 
de baan.  * door: Bert Tielemans, fotografie: Ed Buying

Wie een rondje golf speelt, mag maximaal 14 clubs in zijn tas dragen. 
Welke je meeneemt, is volledig vrij en kan per persoon en per dag 
verschillen. Het is afhankelijk van de baan waarop je speelt, het 
weer en je eigen capaciteiten. Maar één advies uit de golfshop kan je 
tegenwoordig maar beter serieus nemen. Stop minimaal één hybride van 

de nieuwe generatie in je golftas. 
Begin jaren 90 introduceerde Taylor Made de ‘rescue’. Deze redelijk betaalbare hybride brak 
de markt open en maakte het type club populair bij het grote publiek. Toch was het niet 
Taylor Made die als eerste met deze innovatieve club aankwam. Al in 1975 verkocht Cobra de 
‘baffler’, de eerste hybride toen nog met een houten kop. Uiteindelijk duurde het tot begin van 
deze eeuw voordat alle golfmerken met kwalitatief goede en betaalbare hybrides kwamen. Pas 
sinds een paar jaar is de club gemeengoed en is je set pas compleet met één of meerdere van 
deze wonderstokken.
Maar wat is nou precies een hybride golfclub? En is het echt een wonderstok die je altijd helpt 
en alle andere clubs (behalve de putter) overbodig maakt?
De hybride is een golfclub die de houten 5, 7 en 9 en de ijzers 1 t/m 4 kan vervangen. 
Voor beginners zijn dit vaak moeilijk clubs om vanaf de fairway mee te slaan. Er zijn veel 
verschillende hybrides te verkrijgen. Iedere fabrikant geeft er een andere naam aan en in de 
regel worden deze clubs niet met een cijfer maar met het aantal graden (loft) aangeduid. 
Meestal tussen 15 en 31 graden. Dat maakt het lastig vergelijken. Belangrijke kenmerken zijn de 
bredere sole, een groter clubblad en een kortere shaft. Hierdoor wordt de slag gemakkelijker in 
vergelijking met bijvoorbeeld de lange ijzers. De brede sole voorkomt ook dat je er snel mee in 
de grond slaat. Het lagere zwaartepunt maakt de swing eenvoudiger waardoor je meer 
routine krijgt. 

Club  lofT afsTand
Hybride 1  15 – 16  170 – 200 meter

Hybride 2  16 – 18 160 – 180 meter

Hybride 3  19 – 21 150 – 170 meter

Hybride 4  22 – 24 140 – 160 meter

Hybride 5  25 – 27 135 – 150 meter

Hybride 6  28 – 31 130 – 145 meter
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