Hole 16 Best Golf: PAR4 SI 4 318 m rode tee
Hole 16 is een lange uitdagende dogleg naar links en voor alle slagen is
weinig ruimte.We moeten eerst door de dogleg heen zien te komen, dit
kan door de bal voor de dogleg op te leggen (groene en rode lijnen),
hiervoor heb je niet alle lengte nodig, hiermee ga je voor een bogey. Ben
je “zeker” van je zaak dan kun je met een driver of houten 3 van de tee
(zwarte lijnen). Bij alle strategieen rechts oplijnen om ook voor je tweede
slag de boom links uit het spel te halen.
Strategie/hcp
hcp 36-54
hcp 10-36
hcp 0-9
1 groene lijnen
90-100 m
2 rode lijnen
120-140 m
3 zwarte lijnen
160-180 m
e
e
Bij de 2 slag (zwart) en 3 slag (rood) speel onafhankelijk waar de vlag ook
staat de green rechtsvoor aan om de bunker links uit het spel te houden.
Ben je rechts te kort is een chip-put nog altijd goed mogelijk.
Strategie/ hcp 36-54
hcp
1
2 x 75m tot 65m punt

hcp 10-36

hcp 0-9

2 x 80 m naar
rechtervoorkant
green

2

140m naar
rechtervoorkant
green

3

Ook over de green is een no go zone van waar het lastig chippen is.
Strategie
1

hcp 36-54
Pitch naar
midden of
rechtervoorkant
green

2
3

Paul, Bob, Erik en Ko

hcp 10-36

hcp 0-9

Chip of putten
Chip of putten

Pagina 1

Hole 16 Best Golf: PAR4 SI 4 318 m rode tee
Lastige green, deze loopt op van rechtsvoor naar links omhoog. Ben je al
blij dat je op deze green ligt blijft het opletten geblazen. Bekijk de lijnen
en hoogte verschillen goed, loop gerust eerst een stukje op en neer.

Een persoonlijke PAR of bogey is erg goed op deze lastige dogleg: succes
van Paul, Bob, Erik en Ko
Paul, Bob, Erik en Ko
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