
lees verder ►►►

Golfbaan 

 
Bij golfen moet een speler vanaf de afslag proberen een golfballetje in zo weinig 
mogelijk slagen in een putje (of hole) aan het eind van de baan te slaan. Om te 
kunnen zien waar het putje zich bevindt, wordt in het putje een vlag geplaatst. 
 

Kyra van Leeuwen 

(Nederlands Jeugdkampioen golf 

van 2002 tot en met 2004)      

Op de uitwerkbijlage bij de vragen 1 en 2 zie je een tekening van een L-vormige 
golfbaan in het bos. Je kunt niet door het bos heen kijken. De schaal van deze 
tekening is 1 : 1500. 
 
Kyra staat bij de afslag klaar voor haar eerste slag. 
 
De moeder van Kyra staat aan de zijkant van de baan. Op de uitwerkbijlage 
staat deze plaats aangegeven met de letter M. 

 Kan zij haar dochter bij de afslag zien? Geef op de uitwerkbijlage aan hoe je 
aan je antwoord komt. 
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Kyra heeft met haar eerste slag de bal precies 90 meter ver geslagen. Vanaf de 
plek op de baan waar de bal nu ligt, kan ze de vlag bij het putje zien. 

 Geef op de uitwerkbijlage alle plaatsen aan waar de bal op de baan kan 
liggen na de eerste slag van Kyra. Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  

4p 2 

 
Bij de tweede slag van Kyra volgt de bal een baan volgens onderstaande schets. 
 
 

h

a

Kyra  
 
Bij de baan van de bal hoort de volgende formule: 
 

2= − +h a a0,012 1,152   

 
Hierin is h de hoogte van de bal boven de grond in meters en a de horizontale 
afstand vanaf Kyra in meters. 
 
Laat zien dat de bal na 96 meter op de grond komt. 
 
Bereken in hele decimeters de maximale hoogte van de baan van de bal. Schrijf 
je berekening op. 
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