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Tips & Tricks met Lip San Chong
Werk in de winter aan je mobiliteit

D e voorbereiding op het nieuwe golfseizoen heeft niet alleen maar plaats op de dri-
ving range of op de putting green. Nee, die voorbereiding heeft tegenwoordig voor 
een belangrijk deel plaats in de sportschool. Lip San Chong weet er alles van. ,,De 

winter is een mooi moment om te werken aan je mobiliteit.’’  Hij stelde voor Regio Golf 
Magazine vijf oefeningen samen om fitter en soepeler uit de winter te komen.

De naam van Lip San Chong doet 
nog wel wat belletjes rinkelen in 
de golfwereld. Terecht, want de nu 
25-jarige Velserbroeker was heel lang 
actief in de top van het jeugdcircuit. 
Samen met zus Joyce (24) en broer 
Michael (26) maakte hij deel uit van 
een gouden generatie bij golfbaan 
Spaarnwoude.
Die passie voor golf ontstond toen hij 
op zijn twaalfde in aanraking kwam 
met de sport. Vraag Lip San Chong 
niet meer hoe dat ging. ,,Ik heb echt 
geen idee meer. Maar ik weet wel dat 
ik golf geweldig vond. Tot dan had 
hij veek getennist en was hij een heel 
actief zwemmer, maar opeens bleek 
golf interessant. ,,We gingen naar 
Spaarnwoude en kwamen al heel 
snel in aanraking met Ad Wessels.’’

Kwaliteit
De swinggoeroe van Spaarnwoude 
ontfermde zich over het drietal, dat 
duidelijk potentie had. Dat gold ook 
voor andere leden van het team, zo-
als Mitchell Schoorl, Arjan Brandjes 

en Koen Schrijver. ,,We hadden een 
heel jong team, maar wel met veel 
kwaliteit.’’ Ze waren vaak op de 
baan of op de range te vinden. Twee, 
drie keer per week waren we bezig. 
Spelen, jeugdlessen. En toen we ook 
wedstrijden gingen spelen, ging Ad 
Wessels altijd mee. Hij was niet al-
leen onze golfleraar, maar ook onze 
begeleider.’’
Mooie tijden, weet Chong nog maar 
al te goed. ,,Het was echt genieten. We 
speelden weliswaar niet op het hoog-
ste niveau, maar hadden wel succes.’’ 
Dat was, zoals vaker, het begin van 
het einde. Er werd getrokken aan de 
betere spelers. Mitchell Schoorl ver-
trok bij voorbeeld naar Noordwijk, 
terwijl zijn broer Michael playing 
professional werd in Azië. Daarna 
viel het team uit elkaar. Zelf ben ik 
twee jaar geleden naar Houtrak ge-
gaan.’’ Daar speelt hij nog steeds in 
het tweede team en is met handicap 
1 nog altijd een topamateur. Zijn zus 
Joyce werd vorig jaar nog Neder-
lands kampioene matchplay.

Coördinatie
Lip San Chong had toen al een ande-
re passie ontdekt. Op aanraden van 
Wessels hielden ze zich ook bezig met 
fitness en dat vond Chong geweldig. 
,,Het ging toen nog niet om kracht, 
maar om bewegingspatronen voor 
golf, om coördinatie en stabiliteit. 
Op één been staan, hoog springen, 
ver gooien.’’
Later kwam hij in aanraking met 
Rayen Bindraban, die een perfor-
mance center voor kickboksers 
had. Een ontmoeting met gevolgen. 
Chong: ,,Hij was voor mij een enor-
me inspiratie. Ik wist het meteen: ik 
wilde ook zo’n centrum, maar dan 
voor golfers.’’ Die droom heeft hij 
onlangs waargemaakt. Hij doorliep 
de opleidingen voor fysiotherapeut 
en manueel therapeut, en vorig jaar 
startte hij in Zwanenburg FyLA 
Fysiofit: Fysiotherapie, Lifestyle & 
Advies. Zijn ambities gingen echter 
verder dan alleen het behandelen van 
krachten en het geven van preventieve 
trainingen. Chong specialiseerde zich 
ook op het gebied van performance 
training en coaching. Hij verbreedde 
zijn blik met opleidingen Olympisch 
gewichtheffen, krachttraining en TPI 
Fitness en Power, waarbij hij nu het 
beste van al die kennis combineert.

Performance center
,,Dat het gelukt is, daarvoor moet ik 
absoluut mijn familie en mijn vrien-
din Donngu Hong bedanken. Tijdens 
de studie en het opstarten hebben zij 
me steeds gesteund, steeds achter me 
gestaan. Daardoor heb ik nu dit kun-
nen realiseren.’’ Chong kijkt om zich 
heen in het pand aan de Osdorper-
weg in Amsterdam dat hij zo’n twee 
maanden geleden betrok. Chong 
heeft er alles wat hij nodig heeft en 
realiseerde echt zijn performance 
center voor golfers.
,,Ik weet niet of ik de eerste in Ne-
derland ben, maar er is inmiddels 
een aardig aantal golfers dat hier 
werkt aan hun fitheid. Jurrian van 
der Vaart, Michael Kraaij, Vince van 
Veen, de heren van Houtrak 1 en 2 
met hun al net zo gedreven coach 
Sander van Duijn, Mitchell Schoorl 
en Jerry Ji; allemaal hebben ze FyLA 
gevonden. Dat vind ik mooi. Ik hoop 
ook dat dit uitgroeit tot een kwalita-
tief heel goed center waar golfers aan 
alle fysieke aspecten kunnen werken, 
maar ook bijvoorbeeld aan hun re-
validatie na een blessure. Maar wees 
gerust, het gaat echt niet alleen om 
golfers. Ook de buurvrouw mag hier 
gewoon komen voor gewone fysio-
therapie.’’

L ip San Chong heeft vijf oefeningen 
geselecteerd die voor iedere golfer 
eenvoudig te doen zijn. Er zijn geen 

materialen voor nodig. Alleen je eigen lijf 
en een beetje ruimte is voldoende. De oe-
feningen worden ook wel een dynamische 
warming-up genoemd en vergroten de 
mobiliteit van de delen van het lichaam die 
van belang zijn voor het maken van een 
goede golfswing: de enkels, heupen, bo-
venrug en schouders. Voor alle oefeningen 
geldt: zes keer links, zes keer rechts.

Tips & Tricks

1. Supine bridge with reach. Neem een rugligging in met een kniebuiging in een hoek van negentig graden. Druk de hielen tegen 
de grond en duw daarna de heupen omhoog. Span de bilspieren aan. Reik vervolgens met de rechterhand naar links boven 
het hoofd, draai terug en reik daarna met de linkerhand naar rechts boven het hoofd. Focus op de rotatie van de bovenrug.

4. Hand Walks. Buig vanuit stand zover voorover dat de handen voor de voeten op de grond komen. Ga vervolgens langzaam 
met de handen kleine stukjes ‘lopen’, zo ver mogelijk. Laat dan de handen op de plaats staan en loop met de voeten langzaam 
weer naar de handen toe. Herhaal dan de handen weer. Let op: houd de benen steeds gestrekt.

5. Sumo Squat. Zak door de knieën en duw de vingers aan de voorkant onder de neus van de schoen. Duw met de ellebogen de knieën naar buiten. Draai beurtelings open 
met de linker- en de rechterarm. Houd daarna met gestrekte knieën de tenen vast en ga daarna meteen weer terug naar de squathouding.

3. The Spiderman. Stap uit naar voren met het linkerbeen. Plaats de handen naast de voet, druk de borst naar voren en zorg 
voor een goede rek in de heupen. Plaats dan de linker elleboog tegen de knie en draai open met de rechterarm. Blijf uitgestapt 
staan en strek vervolgens zowel het rechterbeen als het linkerbeen en trek de tenen van de voorste voet omhoog. De rek is te 
voelen in de hamstrings.

2. Sidelunge with rotation. Begin spreid-
stand met het linkerbeen gestrekt en de 
rechterknie gebogen. Duw de borst naar 
voren, strek de rug. Pak nu met de linker-
hand de rechterenkel vast en draai open 
met een gestrekte rechterarm. Let ook 
hier op een goede rotatie.


