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Hole 2 is een mooie korte dog leg naar links. Het gevaar ligt bij de eerste 

slag bij de bunker en bij de tweede of derde slag bij het water aan de 

rechterkant. Je hebt twee strategieen om deze hole te spelen. Voor de 

long hitters over de bunker heen, let wel op, je hebt minimaal 180 meter 

carry nodig anders kom je in de bunker. Sla je de bal minder ver dan is het 

belangrijk om de bal met je eerste slag aan de rechter kant voor de 

bunker te spelen. 

Strategie /richt hcp hcp 16-54 hcp 0-15 

1 gele lijnen 130-150 m  

2 zwarte lijnen  180-210 m 

 

Bij de 2e slag  hebben de long hitters een relatief kort slagje over, laat je 

niet te veel verleiden om naar de vlag te spelen als deze rechts achter op 

de green staat of links achter de bunker. Dan is het verstandiger om 

midden green te spelen. Sla je te ver dan is de kans groot dat de bal 

achter van de green afrolt en in het water komt. Sla je minder ver dan 

moet je moet je zorgen dat je slag voor het water blijft. 

 

Strategie /richt 
hcp 

hcp 16-54 hcp 0-15 

1 
Speel 80-100 m en met je 3e schot 
(60m) naar midden green 

 

2 

 Speel naar het 
midden (veilig)  
van de green of 
val de vlag aan 

 

De green is verdeeld in twee plateaus en is groot, de vlag op het 

onderstaande plaatje zou je kunnen aanvallen. 
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Kies u strategie en ga weer voor een mooie score, mogelijk een 

persoonlijke birdie!  Succes:  Paul, Bob, Erik en Ko 


