
Hole 8 Best Golf: PAR5 SI 5 424 m gele tee 
 

Paul, Bob, Erik en Ko Pagina 1 
 

Hole 8 is geen super lange boshole maar wel een waar je zoveel mogelijk 

op de juiste plaats op de fairway moet liggen om een goede score te 

maken. Precisie is belangrijker dan afstand. Probeer bij je eerste slag meer 

links op te lijnen naar de boom die links op de fairway staat. Komt je 

eerste slag te kort en teveel rechts zal de bal de bossen inrollen. 

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

1 groene lijnen 100-120 m   

2 gele lijnen  140-160 m  

3 zwarte lijnen   190-210  m  

 

Bij je tweede slag is het belangrijk dat je de bal aan de linker kant van de 

fairway speelt en zeker niet te ver. Probeer binnen de 150 meter te 

komen, dan heb je kans om met je 3e slag de green aan te spelen. 

Strategie/
hcp 

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

1 
3 x 95m is prima naar 
30-40 punt 

  

2 
 Speel  2 x 120 

naar 30-40 punt 
 

3 
  Speel naar het 

70m punt 

Bij het aanspelen van de green is het belangrijk om de bunker rechts van 

de green uit het spel te houden. Je kunt op lijnen op de grote boom links 

achter de green. Als de vlag rechts achter op staat mik dan midden green. 

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

1  Chip 35 m naar 
midden green 

  

2   Pitch 35 m naar vlag  

3    Pitch 70  m naar 
vlag 

 



Hole 8 Best Golf: PAR5 SI 5 424 m gele tee 
 

Paul, Bob, Erik en Ko Pagina 2 
 

 

De green is aan de voorkant smal en aan de achter kan van links naar 

rechts breed halverwege de green loopt een richel 

 

Kies u strategie zorgvuldig op deze smalle par 5: succes van Paul, Bob, Erik 

en Ko 

 


