
Hole 1 Best Golf: PAR5 SI 7 403 m rode tee 
 

Paul, Bob, Erik en Ko Pagina 1 
 

Hole 1 is een prettige hole om mee te starten, er is voldoende ruimte voor 

de afslag. Bij de afslag afhankelijk van je hcp en hoe ver je slaat kun je 

kiezen voor 3 strategieen en naar  3 veilige posities spelen. Belangrijk is bij 

alle keuzes dat we bij het spelen van de hole de bunkers (in de hoek) en 

out of bounds (links) uit het spel houden. 

Strategie/hcp hcp 36-54 hcp 10-36 hcp 0-9 

1 groene lijnen 90-100 m   

2 rode lijnen  140-150 m  

3 zwarte lijnen   Draw: 170-190  m 

 

Bij de 2e slag is het wederom belangrijk om de bunkers uit het spel te 

houden, ook staan er rechts nogal wat bomen die bij slecht plaatsen van 

je 2e of 3e schot je approach naar de green in de weg kunnen staan. 

Strategie/
hcp 

hcp 36-54 hcp 10-36 hcp 0-9 

1 

Speel van 1 naar 3 (zie 
plaatje) 90-100 m en 
met je 3e schot naar 
het 90 m punt dit is 
weer 90-100m 

  

2 

 Speel links van 
het kleine 
boompje naar 
125m punt 130-
140 m 

 

3 

  Speel midden 
over de grote 
bunker naar 
voorkant green 
160-180 m 
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Bij het aanspelen van de green is het beste dat we de green opdelen in 2 

delen, de as van de green loopt van links midden boven naar rechts 

midden onder. Afhankelijk van de vlag speel je bij de zwarte strategie naar 

het midden van een van beide greens. Speel je naar green 1 dan is er 

ruimte rechtsvoor en speel je naar green 2 dan moet je niet te kort zijn en 

is er meer ruimte rechtsachter, te kort gaat de bunker in. Bij de groene 

strategie is het verstandig om het 4e schot naar de rechtervoorkant of 

midden van green 1  te spelen (80m). De rode strategie kan het best met 

het 3e schot naar voorkant of midden van green 1 spelen (110-120m). 
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Kies u strategie zorgvuldig en ga voor een mooie score op deze eerste 

hole: succes en veel plezier bij deze ronde van Paul, Bob, Erik en Ko 

 


