


 

 

Hole 1-10 
 
Par 3 
Lengte in meters: 116  
Stroke-index: 9 - 8 
 
De afslag lijkt eenvoudig maar een naar 
links of rechts afgebogen bal ligt in de 
bosschages of is out- of-bounds. De green 
wordt aan twee zijden beschermd door een 
bunker. De green is geonduleerd en loopt 
van voor naar achter van laag naar hoog. 

  

 

Hole 2-11  
 
Par 3 
Lengte in meters: 100  
Stroke-index: 17 - 18  
 
 
Alleen een rechte afslag wordt beloond. Iets 
te ver links geslagen en de bal verdwijnt in 
het bos (out- of -bounds). Aan de 
rechterkant van de green is een bunker 
gesitueerd. De green is vlak. 

  

 

Hole 3-12 
 
Par 3 
Lengte in meters: 87  
Stroke-index: 15 - 16  
 
Deze hole kan alleen maar recht worden 
aangespeeld. Een bal rechts verdwijnt in de 
rough, een bal op links treft al snel een 
diepe bunker. De green niet te hard 
ambitieus aanspelen, de bal kan snel buiten 
de baan belanden. 

  

 

Hole 4 
 
Par 3  
Lengte in meters: 110  
Stroke-index: 5  
 
Deze nieuwe hole blijkt een lastige. Voor de 
golfers met een hoge verre bal is het 
eenvoudig te scoren. Een kleine waterpartij 
maakt het moeilijk wanneer je de bal niet 
goed raakt. De ruime green wordt 
beschermd door een bunker aan de 
linkerzijde.   

 

Hole 13 
 
Par: 3  
Lengte in meters: 95  
Stroke-index: 10  
 
Ook bij deze hole is de kleine sloot een 
obstakel. Vooral wanneer je de vlag wilt 
aanvallen kom je een bredere uitloop van 
het water tegen. De dikke boom in het 
midden beschermt de green. Ook hier weer 
de diepe bunker aan de linkerkant. 

  



 

Hole 5-14 
 
Par 4 
Lengte in meters: 225  
Stroke-index: 11 - 12  
 
Eindelijk een hole waar je kunt uithalen, 
maar pas op voor de bomenrij in het midden 
van de fairway. Zij kunnen echte spelbrekers 
zijn. Links en rechts van de green liggen 
bunkers. De green is geonduleerd. Iets te 
hard de green aanspelen, betekent out- of- 
bounds achter de green. 

 
 

 

Hole 6-15 
 
Par 4 
Lengte in meters: 230  
Stroke-index: 7 - 6  
 
Weer een par 4 hole. Aan de linkerkant snel 
out-of-bounds het bos in en aan de 
rechterkant out-of-bounds met hole 4/13. De 
vijver kan belemmerend zijn voor de lange 
afslagen en nodigt uit tot 
coursemanagement. De green is vlak. 

  

 

Hole 7-16 
 
Par 3 
Lengte in meters: 170  
Stroke-index: 1 - 2 
 
De langste en lastigste van de Par 3 holes 
Recht slaan loont. Raak je één van de 
bomen dan is het veelal zoeken naar de bal. 
Sla je te hard dan vliegt de bal over de 
green in de rough of buiten de baan. Voor 
de green ligt een grasbunker en links en 
rechts wordt hij beschermd door 
zandbunkers. 

 

 

Hole 8-17 
 
Par 3 
Lengte in meters: 119  
Stroke-index: 13 - 14  
 
Deze hole gaat diagonaal over het veld. Een 
te goede afslag verdwijnt al snel over de 
green richting slootje van hole 4. Een hole 
die met beleid moet worden gespeeld. 

 

 

 

Hole 9-18 
 
Par 4 
Lengte in meters: 243  
Stroke-index: 3 - 4  
 
De laatste hole is de langste van de negen 
holes. Opnieuw een vijver voor de tee, een 
bomenrij halverwege de fairway en een 
out-of-bounds situatie aan de linkerkant. De 
green wordt beschermd door bunkers aan 
beide zijden. 

  

 
 



 
 
 

 


