Vrije Keuze Tee-Box
Vrije Keuze Afslaggebied
Het is mogelijk om voor elke ronde vrij het afslaggebied te kiezen vanwaar zal gespeeld worden.
Om te helpen bij het bepalen van die keuze kan volgende tabel nuttig zijn:
Gemiddelde lengte
afslag (m)
85

Aangeraden lengte
baan (18 holes)(m)
3000

Lengte van –
tot (m)
2750 – 3400

Kleur
aanduiding
Bruin

115

3400

3160 – 3800

Roze

130

3900

3580 – 4200

Groen

145

4300

4000 – 4600

Oranje

165

4700

4420 – 5000

Rood

180

5100

4840 – 5400

Blauw

200

5500

5260 – 5800

Geel

220

5900

5680 – 6200

Wit

240

6100

6100 – 6600

Zwart

260

6400

6300 - 6800

Tiger Tee

Het principe dat hierbij gehanteerd wordt is dat het mogelijk moet zijn om de green van een hole
“in regulation” te bereiken. Dus op de green in één slag bij een par 3, in twee slagen bij een par 4
en in drie slagen bij een par 5.
Als je gemiddelde afslag 165m bedraagt dan heeft het geen zin om van het gele afslaggebied te
spelen want de kans dat je ‘in regulation’ op de green gaat geraken zal dan bij de meeste holes
bijzonder klein zijn. Aangewezen is dus in dit geval om van het rode safslaggebied(of nog meer
naar voor) te spelen. Dat kan het spelplezier enkel maar verhogen!
Spelen van een afslaggebied dat verder naar achter ligt dan aangeraden heeft alleen maar
frustratie en nodeloos tijdverlies tot gevolg…
Als je je inschrijft voor een wedstrijd kijk dus eerst eens even na hoe lang de baan is voor de
verschillende afslaggebieden en maak dan de gepaste keuze.
Op te merken valt dat bovenstaande tabel geldt zowel voor dames als heren.
De heren kunnen van elke kleur spelen. De dames van bruin tot en met geel.

