Abel Jimenez Garcia ( jaarlijks meer dan 1.5 Miljoen bezoeken op Facebook en hiermee één van de grootste
influencers in Spanje!) en Luis Mediavilla vonden het tijd worden om alle ballen op een rijtje te zetten. Het
resultaat van deze zeer uitgebreide test is hier te lezen:
Het was iets dat ik al heel lang wilde doen en op de een of andere manier was afgelopen week het juiste
moment. Ik moet toegeven dat ik aangespoord werd door mijn collega bij Golf Club Negralejo in Madrid,
Spanje; Luis Mediavilla (Golf PRO, PRO golfspeler en TPI-instructeur) dat we dit vóór het seizoen 2019
zouden moeten doen. Dus besloten we om een recensie te maken over de nieuwe golfballen voor 2019!
2 weken na onze vergadering konden we praktisch alle golfballen verzamelen die we wilden gebruiken voor
onze test, de meest gebruikte ballen op de markt. Er is een verrassing, want als we de meest gebruikte
golfballen willen analyseren, is er één merk dat, hoewel het vreemd lijkt, geprobeerd moest worden ... maar
dat later.
Laat me uitleggen hoe we de golfballen hebben getest en hoe we de vergelijking van de 2019 golfballen
hebben gemaakt;
- Wij hebben 'Flight Scope' gebruikt om alle gegevens te verzamelen
- Alle ballen zijn nieuw, net uit de doos gehaald
- Ik heb 3 ballen op een rij van elk model geslagen met een ijzer 7
- We hebben ze nog niet geprobeerd in de baan, want het gevoel is iets heel ingewikkelds om uit te leggen
en ik denk zelfs dat het iets subjectiefs is, dus we wilden ons liever richten op data.
- We hebben van een mat genomen van vandaar op 3 m afstand een net gespannen, i.c.m. onze Flight
Scope.
De clubs die we hebben gebruikt, waren de volgende:
- Iron 7 Wilson V6 met een shaft van Aerotech Steelfiber van Handmade Custom Clubs.
- Driver PXG Gen 1 met een Veylix Rome shaft van Handmade Custom Clubs.
De ballen die slecht waren geraakt met ijzer 7 hebben we opnieuw geslagen, zodat de gegevens zo uniform
mogelijk waren. Nadat de 3 beste ballen naar een finale met de driver gingen, sloegen we opnieuw 3 ballen.
Een van de dingen die we wilden elimineren, was dat we werden beïnvloed door het merk. Het lijkt gek,
maar als je weet welke bal je gaat raken, afhankelijk van het merk of model, raak je die op een andere
manier, dat zit tussen de oren, een merk heeft invloed op ons!
MERKEN EN MODELLEN VAN GOLFBALLEN VAN 2019 DIE WE HEBBEN GEBRUIKT
We noemen ze op alfabetische volgorde om mogelijke kritiek vanwege de voorkeur te voorkomen.
-

Bridgestone Tour Xs Tiger
Callaway Chrome Soft
Calaway Chrome Soft X
Inesis I900
Srixon Z Star
Srixon Z Star XV
Taylormade Porject (a)
Taylormade Tp5 en Tp5x
Titleist Prov1 & Prov1x
Wilson Duo Pro
XPERON III
XPERON IV

Ik denk dat 99% van ons een aantal van deze ballen heeft gespeeld, in een enquête die ik deed op Instagram
was het resultaat 92%. De grote verrassing is de golfbal "Inesis” van Decathlon, ik denk dat er veel mensen
zijn die met deze golfballen spelen, dus we konden dit model niet weglaten en nog een ander merk golfbal
die ik al een tijdje op internet aan het volgen was en nieuwsgierig was om te proberen; het nieuwe merk
'XPERON'. De meeste van de gebruikelijke merken bestaan uit meerdere lagen van 3, 4 of 5 lagen. We
moeten ook zeggen dat deze test echt moeilijk was omdat we veel ballen hebben geslagen maar dat gaf mij
een behoorlijk goede en constante sessie.
DE BESTE GOLFBAL VAN 2019
Gegevens met de ijzer 7:

Na het bekijken van deze grafiek kunnen verschillende conclusies worden getrokken:
- Taylormade heeft een geweldige evolutie doorgemaakt in zijn golfballen.
- Verrassing, de uitvoering van de Inesis 900 (de 5e beste bal van de test)
- Verrassing, de XPERON IV

Gegevens met de driver:

De 3 beste ballen gaan naar de grote finale -> Taylormade Project (a) | Taylormade TP5 | XPERON IV
Het is dé beste bal van 2019 voor mij, voor mijn spel, mijn manier om de bal te raken en mijn swingsnelheid
(169 Km p/u met de driver)
DEFINITIEVE RESULTATEN VAN DE BESTE GOLFBAL 2019

PERSOONLIJKE CONCLUSIE:

Deze test laat zien welke golfballen verkrijgbaar zijn, het is geen aanbeveling. Deze test moet alleen een
ondersteuning zijn, die u helpt bij het kiezen van de aankoop van golfballen. Wij hebben in het verleden
allemaal fouten gemaakt door niet de juiste golfballen te kopen, ikzelf ook en deze test is dan ook mijn
gevoel, maar ik wilde deze vergelijking maken om de golfballen op de juiste manier te waarderen.
BRON:
Abel Jimenez Garcia
Luis Mediavilla

