HET SPEL
Het Toptracer spel is kennismaken met en genieten van golf op een speelse manier. Net als bij bowling of jeu-deboules speel je in kleine groepjes tegen elkaar op je eigen baan.
Er geldt geen minimum of maximum aantal personen per baan. Wij adviseren 4 personen per mat.
Je speelt een half of een heel uur onder het genot van een drankje en een hapje uit onze “Hole 20 - In den
Schrobbeler” bar.
Heb je een uur met pro-begeleiding geboekt, dan zal onze golfpro je helpen en krijg je eigenlijk al een beetje golfles.

Wanneer je onderstaande instructie volgt sla je binnen 2 minuten je eerste bal en ben je de Longest Drive wedstrijd
begonnen

VOORBEREIDING:








Maak een groepje van 4 spelers en neem (een) golfclub(s) en ballen mee naar de mat die je is toegewezen.
Let op: Er zijn rechts- en linkshandige golfclubs beschikbaar.
Start het Toptracer beeldscherm
Voer de namen één voor één in op het scherm (skip de QR code)
Kies voor “Long Drive”
Start het spel en wacht tot je bovenin het scherm : “SHOT 1/3” ziet en “speler 1” een lichte kleur blauw
heeft.
In elke beurt slaat een speler 3 ballen achter elkaar. Dan is de volgende speler aan de beurt.
Het doel waar je op richt kan je aanpassen door linksboven in het scherm op Range Map te klikken. De
targets op het scherm komen overeen met de vlaggen in het veld.

SPELEN:



Speler 1 slaat nu de eerste bal en op het scherm zie je het resultaat.
Bovenin verschijnt nu “SHOT 2/3”. Speler 1 slaat de tweede bal etc.

Hoe werkt het?


Op het dak van de driving range staan 4 camera’s die
alle ballen zien vliegen en rollen



Elke mat heeft een eigen scherm en het Toptracer
systeem weet welke ballen bij welk scherm horen



Zorg dat je na elke bal op het scherm kijkt of de slag
goed geregistreerd is en welke speler de volgende bal
moet slaan.



Het systeem onthoudt per speler de bal die het verst is
gekomen.



Aan het einde van je sessie weet je dus wie gewonnen heeft



Opnieuw beginnen? Je mag tussentijds natuurlijk opnieuw beginnen. Beëindig dan dit spel en start de
voorbereiding opnieuw.

Kunnen we met TopTracer nog meer spelletjes spelen?
Jazeker! Met Toptracer kan je veel verschillende spelletjes spelen. In het hoofdmenu kan je een keuze maken.
Hieronder een samenvatting van de spellen:


Points game- Verzamel punten door zo dicht mogelijk bij de targets te komen. Haal jij de meeste punten
binnen? Voor 1 of meerdere spelers.



Longest drive – Probeer zo ver mogelijk te slaan. Durf jij je vrienden uit te dagen? Voor 1 of meerdere
spelers.



Closest to pin – Probeer in één slag zo dicht mogelijk bij de hole te komen. Is jouw swing het meest accuraat?
Voor 1 of meerdere spelers.



Virtual golf – Speel virtueel op de bekendste golfbanen over de hele wereld. Voor 1 of meerdere spelers.



Approach challenge – Je krijgt 5 ballen om zo dicht mogelijk bij de vlag te komen. Probeer zo min mogelijk
strafpunten te krijgen om te winnen. Voor 1 of meerdere spelers.



Go Fish – Hét leukste spel voor kinderen. Probeer de bal bij de schatkist te slaan en voorkom dat je een haai
raakt. Voor 1 of meerdere spelers.



My practice – Houd per club alle statistieken en scores bij. Maximaal 1 speler.



Warm up – Verbeter je vaardigheden aan de hand van alle beschikbare statistieken. Maximaal 1 speler.

Toptracer app
Download de Toptracer app in de Google Play Store of Apple Store voor nog meer functies:




Houd je eigen scores bij en volg je verbeteringen
Neem het op tegen alle Toptracer spelers wereldwijd en vergelijk scores
Neem deel aan onze Toptracer competities en maak kans op mooie prijzen.

WIE VERLIEST DIE GEEFT EEN RONDJE SCHROBBELER 😉

