
Toptracer bij The Links Valley 
 

Met Toptracer range gaat The Links Valley over naar de driving range 2.0 en verlenen wij u nog meer service.  

 

Elke bal die u slaat wordt gemeten en uw statistieken kunt u met andere spelers vergelijken. Zelfs als ze op een driving range elders in de 

wereld staan! 

 

Met Toptracer kunt u zowel spelletjes spelen als serieus trainen. Oefenen op de driving range wordt een interactief spel maar u kunt ook 

wedstrijden spelen zoals Longest drive en Hole-In-One challenges.  

 

Bovendien kunt u virtuele banen spelen als u geen tijd hebt om de baan “in het echt” te lopen. 

 

Download de Toptracer app 

Download de Toptracer Range app om gebruik te maken van alle mogelijkheden van de vernieuwde driving range van The Links Valley. De 

Toptracer Range app stelt je in staat om: 

 

• uw beste slagen te vergelijken met uw vrienden, 

• te ontdekken hoe ver u slaat met elke club uit uw tas, 

• een plek op de scoreborden te verdienen, 

• slag voor slag uw statistieken en voortgang volgen. 

 

Download de app en maak gebruik van alle mogelijkheden, kies jouw platform: 

 

App voor Android 

App voor iOS 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toptracer.community&hl=nl
https://itunes.apple.com/us/app/toptracer-range/id1336223555?mt=8


 

 

Longest Drive 

Daag jezelf en je vrienden uit en bepaal hoe ver je kunt slaan! 



 
Neary 

Wiens slag is het dichtst bij de pin? Wie slaat als 1e een hole-in-one? 

  



 
Puntenspel 

Daag jezelf of je vrienden uit voor een puntenspel op basis van hoe 

dicht je bij de doelen kunt komen. 



 
Launch Monitor 

Deze trainingsmodus biedt statistieken zoals afstand, balsnelheid, 

hoogte etc. om je te helpen je vaardigheden te verbeteren. 



 
What's In My Bag 

Bepaal jouw scores voor elk type club in je tas. Gebruik de Toptracer 

app om jouw statistieken op te slaan. 



 
Virtual Golf 

Speel 9 of 18 holes op wereldberoemde golfbanen. 


