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Welkom op onze 9 holes par 3 baan! 

Dé baan om te oefenen als je net begonnen bent, met korte holes van
50 - 100 meter. Maar ook voor de gevorderde golfer die een snelle ronde
wil spelen. En een prima manier om het korte spel te oefenen.

• Toegang: alle niveau golfers, ook zonder golfervaring.
• Een wandeling van ongeveer 1 kilometer.
• Streeftijd voor een ronde: 1 uur.
• Dit is 20 minuten per 3 holes!

Welkom op onze 9 holes par 3 | 4 baan! 

Dé 9 holes van de Par 3 baan, met 5 extra holes die langer en meer uitdagend zijn.

• Toegang: vanaf spelniveau ‘Baanpermissie’.
• Een wandeling van ongeveer 2 kilometer.
• Streeftijd voor een ronde: 2 uur. 
• Na een uurtje zou je dus ongeveer moeten starten met hole 8!

Tips om vlot te golfen:

• Sluit goed aan op de golfers voor je.
• Laat snellere flights voorgaan als de hole voor je leeg is.
• Zoek niet te lang naar ballen.
• Speel in kleine flights.

Als het druk is, is er een maximale speeltijd voor een ronde:

• Voor de 9 holes Par 3 baan: 1 uur en 15 minuten.
• Voor de 14 holes Par 3|4 baan: 2 uur en 10 minuten.

Wij wensen je veel plezier!
Enne ... Ga netjes om met onze golfbaan, wees lief voor de natuur én driving
range ballen zijn niet voor in de baan ... die horen echt bij onze driving range!

Scan het baanboekje voor de lus die je gaat spelen!
Vergeet niet het baanboekje met informatie over de holes te downloaden. In de 
baan vind je verder geen informatie. Scan daarom de QR-code hieronder!

9 holes 14 holes

Welkom op onze PAR 3 | 4 baan - de kleine baan


