
Winterroute  Handicarts en Monobuggy
De zomerroute voor de handicarts gaat over op de winterroute. 
D.w.z. dat er vanaf nu zo weinig mogelijk op de fairways gereden 
moet worden. Aan de kant blijven, zo dicht mogelijk aan de 
bosranden, waar het niet te nat is. In de winter met gras dat niet 
meer groeit en afwisselende vriesnachten is de baan kwetsbaarder 
dan in de zomer. Extra zorgvuldigheid is dus geboden in dit 
komende seizoen. 

Daarom hieronder richtlijnen voor de te rijden route:
Hole 1 links door de rough 
Hole 2 links of rechts door de rough 
Hole 3 links of rechts door de rough 
Hole 4 de ‘drasplek’ achter de teebox van 5 vermijden. Dus een 
grote boog achter de teebox langs. Vóór de teebox langs kan ook, 
wanneer er geen spelers staan. 
Hole 5 kent twee mogelijkheden.  
A Links langs de bosrand en bij de bocht recht de fairway 
oversteken en dan rechts langs de bosrand rijden.  
B Links langs de bosrand rijden en links aanhouden in de bocht. 
Dan door de rough achter de bunkers en de vijver langs naar het 
pad van hole 6 rijden.

Hole 6 Volledig rechts langs de bosrand rijden en pas na het 100 
meterpaaltje de fairway oversteken. 

Hole 7 De rough aan de rechterkant is het meest droog, dus die 
zijde kan het best bereden worden.

Hole 8 Beide zijden kant natte plekken. Blijf zowel links als rechts 
zo dicht mogelijk aan de bosranden.

Hole 9 Hier is ook zowel links als rechts nattigheid.



Voor alle holes geldt dat er vooral langzaam gereden moet worden 
als je watergeluid onder de banden hoort. 

Neem geen scherpe bochten.

Rijd niet dicht langs bunkers, dit geldt ook voor trolleys.

 Volg zoveel mogelijk de paden.

Niet op de voorgreens rijden

Tenslotte, zet bij het uitholen de buggy alvast in de buurt van de 
teebox van de volgende hole. 


