
Hole 18 Best Golf: PAR4 SI 2 363 m gele tee 
 

Paul, Bob, Erik en Ko Pagina 1 
 

Hole 18 is de slothole en een lastige par 4, om deze hole met een goed 

resultaat te beeindigen zul je zowel van de tee als door de baan goed 

moeten spelen. Oplijnen op de linkerkant van de bunker in de hoek met je 

1e slag van groen of geel. Bij zwart probeer op het vlakke deel van de 

fairway te komen. 

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

1 groene lijnen 110-120 m   

2 gele lijnen  140-160 m  

3 zwarte lijnen   190-220  m  

 

Bij je 2de slag (zwart) is de ligging van de bal bepalend deze ligt vaak 

downhill wat het moeilijker maakt om de green in twee slagen te halen. 

Wanneer je voor een lay-up gaat is de afstand voor je tweede slag 

belangrijk, dit i.v.m. het water.   

Strategie/
hcp 

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

1 
100m en 70m tot 80m 
punt 

  

2 
 100-120 m naar 

90-100m punt 
 

3 
  150m midden 

green 

De green wordt aan de linkerkant afgeschermt door een boom de 

rechterkant van de green wordt beschermt door rododendrons en er is 

een lastige slope voor de green. Bij de slag naar de green is het belangrijk 

om goed te visualiseren. Zie de bal op het midden van de green landen dit 

zal je helpen om het water te omzeilen. 

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

1  Slag naar midden 
of voorkant green 

  

2   Slag naar midden 
green 

 

3    Goed putten 
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Een persoonlijke PAR of bogey is erg goed op deze lastige dogleg en op 

naar het clubhuis voor een lekker hapje en drankje: succes van Paul, Bob, 

Erik en Ko 


