
 

LOOPROUTE   2022 (versie 08092022) 

 

De marshal houdt toezicht op de holes en heeft altijd gelijk. 

X= extra maaien! 

HOLE 1  SHELL ZWART        

  
 

Par 4    140m  - Sloterweg richting Pa Verkuyllaan   

Afslag: ter hoogte van parkeerplaats  (links bij verkeersbord)  
 

Green:  einde groenstrook voor flat Arendstraat  (aan linkerzijde) 

(Extra maaien: strook aan rechterkant)  

Volgende hole (2): Pa Verkuyllaan oversteken door Arendstraat ri. Rijstvogelstraat 

voorbij school links v/h fietspad 

 

Hole 1 

 

 



 

HOLE 2  RENE SINGER        

  
 

Par 4    125m  - Boerderij De Badhoeve     

Afslag:  bij de boom achter het fietspad   
 

Green:   tussen de paaltjes voor de speelplaats links van de 

paardenbak 

Volgende hole (3): rechtsaf Roerdompstraat in; bij hoek Havikstraat rechtsaf    

 

Hole 2 

 

HOLE 3  TERRASCAN        
         

Par 5 - heren - 160m  - Groenezoom / Rijstvogelstraat 

LONGEST DRIVE HEREN 

 

HOLE 3 NOTARIS BOSMAN    

LONGEST DRIVE DAMES 
 

Par 5 - dames - 130m - Groenezoom / Rijstvogelstraat  



 

 

Afslag:  voor de school; heren achteraan, dames voor het water   
 

Green:  tussen de bomen bij de Rijstvogelstraat  

Volgende hole (4): rechtsaf op Rijstvogelstraat richting voormalige A9 traject l 

 

Hole 3 

 

HOLE 4 CROSSFIT          

 

Par 6 – heren - 280m   

Par 6 - dames - 240m 

  

Afslag:  halverwege A9 traject (naast parkeerterrein) 

Green:  aan het einde bij wandelpad (aan linkerzijde) 

Volgende hole (5): li. over wandelpad door het park naar Waalhavenstraat  



 

 

Hole 4 

 

HOLE 5 BBH        

Par 3 - 65m - Waalhavenstraat/ Rijstvogelstraat 

Afslag:  tussen de struiken en het boompje 

Green:  achter het perkje in het plantsoen  

Volgende hole (6): rechts onder de bomen 



 

 

Hole 5 

 

HOLE 6 BERT VAN POELGEEST   

Par 4 – 130m - Rijstvogelstraat  

Afslag:  voor de bomen  
 

Green:  halverwege de ingang Parkietstraat/ Fazantstraat tussen de 

struiken en het boompje net vóór de weg 

Volgende hole (7): doorlopen naar Dellaertlaan, rechtsaf ter hoogte van Dellaertlaan 

nr.25 aan de waterkant 



 

 

Hole 6 

 

HOLE 7 BADHOEVE BOUW 
 

Par 3 – 40m - Dellaertlaan t.o. nr. 25 

Afslag:  bij het water 
 

Green:  naar de overkant ri. boom in parkje over het water 

Volgende hole (8): loop Dellaertlaan terug tot de kruising met de Rijstvogelstraat en 

steek schuin over naar het Gen. Snijdersplantsoen 

 

Hole 7 

 

HOLE 8 GOFILEX     

Par 4 - 120m – Rijstvogelstraat / Gen. Snijdersplantsoen 
   



 

Afslag: open plek bij asfalt halve rondje  

Green: einde plantsoen tussen de bomen bij Maraboestraat 
 

Volgende hole (9): loop naar rechts de Maraboestraat in tot plantsoen 

 

Hole 8 

 

HOLE 9 NO EXCESS 
 

Par 3 - 50m - Zwaluwstraat / Maraboestraat  

Afslag:  heuvel rechts en sla naar de andere heuvel einde plantsoen 
 

Green:  op de heuvel 

Volgende hole (10): loop rechts en meteen weer links de Spechtstraat in; bij de 

Toevluchtstraat rechtsaf naar “de Badhoeve” tot aan het plantsoen 



 

 

Hole 9 

 

HOLE 10 BARNHOORN VERMEER MAKELAARS   

Par 3 – 55m - Toevluchtstraat   

Afslag:  langs de heg, links in de hoek richting de boom spelen 
 

Green:  links achter de boom 

Volgende hole (11): loop naar de speeltoestellen   



 

 

Hole 10 

 

HOLE 11 HAAKER FIAT         

Par 3 – 70m - Toevluchtstraat / Sloterbrug 

Afslag:  bij de speeltoestellen richting Sloterbrug spelen 
 

Green:  bij het trappetje achter de grote boom 

Volgende hole (12): loop naar Barnhoorn Vermeer Makelaars; op de parkeerplaats staan 

twee auto’s klaar om u naar hole 12 te brengen 

---  



 

 

Hole 11 

 

HOLE 12 TP SOLAR          
 

Par 4 – 91m - Park Plaza Hotel  

Afslag:  op de heuvel aan de overzijde Melbournestraat voorbij de hoek 

t.h.v. ingang oprit van de parkeergarage 

Green:  overzijde aan het einde van de groenstrook in de hoek links 

Volgende hole (13): loop linksaf en vervolgens weer linksaf naar Showroom Volvo.  

 



 

 

Hole 12 

 

HOLE 13 STERN VOLVO   
 

Par 3 – 55m - S106 Business?straat 

Afslag:  bordes ter hoogte van Volvo Showroom 
 

Green:  over het water aan de linkerzijde 

Volgende hole (14): linksaf en doorlopen naar nieuwe woonwijk Quatre Bras, rechtsaf 
Oleanderlaan en 3e straat links (Lotusbloemstraat) naar einde straat 

 



 

 

Hole 13 

 

HOLE 14 sponsor?  
 

Par 3 – 60m - Balsemien (Quatre Bras)   

Afslag:  rechts in de hoek naast tuin woonhuis 
 

Green:  richting kunstwerk  

Volgende hole (16): links langs het water lopen richting Anemoonpad 



 

 

Hole 14 

 

Hole 15 sponsor?  

Par 3 – 70m      Aronskelk (Quatre Bras) 

Afslag:  rechts naast het water 
 

Green:  schuin rechts over water  

Volgende hole (16): links langs het water lopen richting Anemoonpad   



 

 

Hole 15 

 

HOLE 16 HART DELICIOUS   

Par 4 - 122m - Anemoonpad/ Dorpshuis 

Afslag:  bij fietspad t.o. flat 

 

Green:  schuin links over het water einde plantsoen ri. Dorpshuis 

Volgende hole (17): over parkeerplaats Dorpshuis langs de TVB aan rechterzijde van de 

G.Th. Rietveldschool  



 

 

Hole 16 

 

HOLE 17 COFFEE CLICK         

Par 4 - 75m  - Edisonstraat  

Afslag: naast G. Th. Rietveldschool (tussen school en fietspad) 
 

Green: links om schoolgebouw (verplichte slagrichting eerste slag 

rechtdoor richting Edisonstraat) 
 

Volgende hole (18): richting hoek Zeemanlaan / Kamerlingh Onneslaan 

(Brandweerkazerne), oversteken en rechtdoor richting parkeerterrein AH.  



 

 

Hole 17 

 

HOLE 18 TDA          

Par 3    68m  - A9 traject richting Q-Beach     

NEARY HEREN 

NEARY DAMES 

Afslag: op heuvel fietscrossterrein   
 

Green:  voor terras Q-Beach   

Volgende hole (1): rechts langs Q-Beach lopen en Sloterweg oversteken naar hole 1 



 

 

Hole 18 

Als u alle 18 holes gespeeld heeft loopt u (of als u eindigt op een hole 

waar uw/ een auto staat neemt u de auto) naar Q-Beach waar u 

vanochtend bent gestart. 

 


