Disc Golf Course Hoogeveen
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Disc Golf
Disc Golf wordt gespeeld zoals het traditionele golf.
In plaats van het slaan van een bal gebruikt de speler een disc,
om vanaf de tee richting de metalen basket te werpen.
Het doel van het spel is om elke hole in zo min mogelijk
worpen te behalen. De speler die het minst aantal worpen
nodig heeft gehad voor de course is de winnaar.
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Regels
* Elke speler gooit vanaf de tee de eerste worp.
* Na de eerste worp mag de speler die het verst verwijderd is
van de basket, als eerste gooien.
* Je gaat verder naar de volgende hole als iedereen de disc
in de basket heeft gegooid.
* Sommige holes hebben een O.B.
(gebied waar de disc niet mag belanden)
of mandatory (obstakels die op een bepaalde manier
gepasseerd moeten worden). Hou de teesigns goed in de gaten!
* Per worp mag je een andere disc gebruiken.
professionele discgolfers hebben bijvoorbeeld wel 20
verschillende discs mee.
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Belangrijk!
Bij Disc Golf staat respect voor de omgeving voorop.
Denk om andere parkgebruikers,
gooi niet als je de kans aanwezig acht dat je iemand kan raken,
gebruik spotters als je te weinig overzicht hebt, hou het park netjes,
gooi afval in de afvalbakken en blijf altijd positief. Geniet ervan!
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Voor meer informatie; www.discgolfnederland.nl
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Disc golf course Hoogeveen mede mogelijk gemaakt door:

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
Hoogeveen

STICHTING VERENIGDE
VERKEERSREGELAARS HOOGEVEEN

49
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4
Par
Lengte 72 100 71 85 58 67 76 67 75 109 84 131 64 64 95 1218m

