
FOTOGRAFIE STICHTING TOP 50 
NEDERLANDSE GOLFBANEN

• DE TOP 50
In Nederland hebben we twee gezaghebbende rankings van 
golfbanen: de Golfers’Choice ranglijst van Leadingcourses 
(wat golfers de beste banen vinden) en de Top 50 van beste 
18-holesbanen. De Top 50 wordt samengesteld door 
 kenners van golfbaanarchitectuur, is in het verleden gepu-
bliceerd door Golf Weekly, en vanaf heden zal de tweejaar-
lijkse Top 50 te vinden zijn in Golfers Magazine en op 
  www. top50golf.nl, de website die het deskundigenpanel als 
Stichting Top 50 Nederlandse Golfbanen heeft gelanceerd.
Het hoofddoel van de Top 50 is het beoordelen van en rap-
porteren over de kwaliteit van golfbanen, zodat deze met 
elkaar vergeleken kunnen worden en de banen handvatten 
verkrijgen om zich verder te verbeteren. De ranglijst is 
 specifiek gericht op de kwaliteit van architectuur, aanleg, 
agronomie, onderhoud en duurzaam beheer, zodat een aan-
vulling ontstaat op de beoordelingswebsites waarop golfers 
hun mening geven over banen, faciliteiten en service.

• BEOORDELINGSSYSTEMATIEK EN CRITERIA
De hoofdjury van de Top 50 wordt gevormd door tien des-
kundigen: Jan van Mondfrans, Cees Collart, David Davis, 
Andrew Hastie, Cristian Willaert, Martin Lehmann, Michiel 
Teeling, Inder van Weerelt, Rob Hoekstra en Maarten Ooms. 
Deze hoofdjury heeft zich gespecialiseerd in golfbaan-
architectuur en op topbanen over de hele wereld gespeeld. 
Daarnaast worden bij de samenstelling van de ranglijsten 
ongeveer honderd kenners geraadpleegd onder pro’s, top-
amateurs en mensen werkzaam in de golfindustrie.
Het jurypanel van top50golf.nl beoordeelt de bestaande en 
nieuwe Nederlandse golfbanen op de kwaliteit van het ont-
werp (routing, strategie, variatie, look and feel), de kwaliteit 
van de aanleg (shaping, opbouw van de tees, greens en bun-
kers, drainage), de kwaliteit van de set-up (zacht-/hardheid, 
maaicontouren, maaihoogtes, roughbeheer, aanplant) en de 
kwaliteit van het onderhoud (kwaliteit greens en andere 
spelonderdelen in de afgelopen periode). De juryleden leve-
ren eens in de twee jaar persoonlijke ranglijsten in met 
commentaar op de banen. De banen scoren punten op basis 
van hoe hoog ze in de ranglijst van ieder panellid staan. De 
ranglijsten van de hoofdjuryleden tellen hierbij het zwaarst. 
De baan met het hoogste gewogen gemiddelde aan punten 
bezet de eerste plaats in de Top 50 van 18-holesbanen. De 
feedback van het panel wordt samengevat op top50golf.nl in 
het commentaar bij de golfbanen.
Een ranglijst van golfbanen – ook een ranglijst samenge-
steld door deskundigen – zal, zoals zoveel rankings, nooit 
ontdaan zijn van een grote mate van subjectiviteit. Maar 
dankzij een grote jury (ruim honderd kenners) en een objec-
tief pollsysteem levert de beoordelingssystematiek van 
 top50golf.nl een ranglijst op die de golfbanen op een dege-
lijke manier beoordeelt en rangschikt op kwaliteit.

De Top 50 van beste 18-holesbanen in Nederland bestaat al 
sinds 2006. Golfers Magazine presenteert de nieuwe editie 
van deze gezaghebbende ranglijst.
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1 (1) KONINKLIJKE HAAGSCHE G&CC 
1938, Colt, Alison & Morrison; aanpassingen Frank Pont

De duinbaan in Wassenaar is opnieuw de 
nummer 1 van Nederland, met een grote 
voorsprong op nummer 2. De Haagsche is 
sinds de vorige Top 50 alleen maar beter 
geworden omdat de club het terrein 
‘schoont’ en de baan daarmee weer een 
ware links maakt. Enkele beoordelingen 
van juryleden: ‘De grootschalige bomen-
kap geeft de baan weer het aanzien van 
vroeger: een echte linksbaan!’ ‘De Haag-
sche is de beste baan in Nederland: 
groots en spannend. Gebalanceerd en 
geen slechte holes!’ ‘De topbaan met de 
meeste variatie. De Haagsche speelt als 
een echte linksbaan (harde fairways, 
harde greens) en is ook vrijwel altijd in 
topconditie. Er is eigenlijk geen slechte 
hole op de baan.’
De club koestert de oorsprong en historie 
van de baan en handelt daarnaar. ‘Het 
terrein werd bij de aanleg gekenmerkt 
door veel open duingebied, zonder 
begroeiing en er stonden weinig bomen’, 
meldt de club. ‘Het golfarchitectenbureau 
Colt, Alison & Morrison maakte gebruik 
van dit voor golf zeer geschikte landschap 
en heeft daar zo min mogelijk aan veran-
derd. Het Natuurbeheerplan en het Golf-
baan Beheerplan van de Haagsche, waar 
de uitgangspunten van het beheer zijn 
vastgelegd, hebben tot doel het Colt- 
karakter van de baan te behouden en 
waar nodig terug te brengen. En voorts 
om de natuur en de natuurwaarden nauw 
aan te laten sluiten bij de baan omringende 
natuur en het landschap.’  

Een jurylid prijst deze houding van ’s lands 
oudste club: ‘De Haagsche blijft bijzonder 
en de toewijding van de club om elk jaar 
verbeteringen door te voeren is een voor-
beeld van goed “stewardship”.’
Enkele panelleden vinden nog steeds dat 
de restauratie van de greens, alweer zo’n 
tien jaar geleden, niet geslaagd is, maar 
zij vormen een uitzondering. De greens en 
greenomgevingen zouden te moeilijk zijn 
geworden. Daarmee zeggen ze in feite dat 
de greencomplexen van architect Charles 
Hugh Alison te moeilijk waren. Alle 
bewaarde originele greens (dertien van 
de achttien) zijn voorafgaand aan de res-
tauratie ingemeten en er zijn archieffoto’s 
bestudeerd. Vervolgens zijn die greens 
gerestaureerd in de oude staat. De nieuwe 
greens waren kort na de restauratie zeer 
firm maar hebben nu een mate van hard-
heid die hoort op een linksbaan. Natuurlijk 
zijn de nagebouwde greens nu wel sneller 
(korter gemaaid) dan bij de aanleg in 1938.
De Koninklijke Haagsche is mede door de 
greens van Alison geen makkelijke baan 
maar staat toch op de eerste plaats. Een 
jurylid legt uit waarom: ‘We vinden in het 
algemeen dat goede banen speelbaar 
moeten zijn voor elk niveau speler, maar 
er zijn uitzonderingen. Pine Valley, in de 
meeste ranglijsten van Amerika de num-
mer 1, en Oakmont, een baan die in de 
top 5 van de VS staat, zijn ook niet gemak-
kelijk!’ De Haagsche staat op de 77ste 
plaats in de toonaangevende Top 100 van 
de wereld van Golf Magazine.

2 (2) UTRECHTSE GC DE PAN 
1929, Colt, Alison & Morrison; aanpassingen Frank Pont

‘Dit is het mooiste klassieke golftheater van Nederland,’ zoals een jurylid 
het uitdrukt, ‘pure golfromantiek’. Vandaar opnieuw een tweede plaats 
voor de baan van de Utrechtse Golfclub De Pan in Bosch en Duin. 
De  heidebaan doet volgens de jury niet onder voor de beste equivalenten 
in Surrey of Berkshire. Buitenlandse deskundigen denken daar hetzelfde 
over: De Pan staat sinds dit jaar tweede op de Europese top 100-lijst van 
Golf World. Enkele lovende beoordelingen: ‘Door de zandgrond is de 
baan altijd goed bespeelbaar. De afstanden van green naar tee zijn 
 heerlijk kort en de par-3 holes zijn schitterend. De Pan kent verder net als 
de Haagsche geen slechte holes.’ ‘De Pan wordt kort voor modern golf, 
maar blijft geweldig voor de andere 99,9% van de spelers.’ ‘De Pan heeft 
de mooiste lay-out van Nederland. Alles klopt hier. Spannende run-offs en 
snelle greens. Door veel kapwerk en bunkerrenovaties heeft de baan zijn 
oude karakter terug.’

3 (4) KENNEMER G&CC  
– B- en C- holes 1927, Colt, Alison & Morrison, 
uitbreiding 1985 Frank Pennink; aanpassin-
gen Frank Pont, Martin Hawtree

Twee jaar geleden stond de baan in Zand-
voort op de vierde plaats maar in de ranglijst 
van 2019 is de Kennemer weer terug in de top 3. 
Dat is te danken aan een slag op het gebied 
van onderhoud (goede greens maar nu 
 duurzaam onderhouden) en aanpassingen 
aan de lay-out en set-up. Er is ook lof voor 
het opschonen van de baan en het vervangen 
van schelpenpaden door graspaden. En er is 
in het algemeen (afgezien van de bunker-
vormen) ook waardering voor de baanaan-
passingen onder leiding van architect Martin 
Hawtree (bijvoorbeeld op B1, B3, B6, B7, C13, 
C14, C15). Een jurylid aan het woord: ‘De 
 Kennemer is een inhaalslag aan het maken. 
Het kappen van veel bomen geeft vernieuwde 
doorkijken. Elk jaar worden er diverse holes 
grondig aangepakt inclusief graspaden en 
bunkering.’ De duinbaan in Zandvoort, onge-
veer twee kilometer van de kust, wint het niet 
van de duinbaan in Wassenaar maar de club 
mag veel complimenten in ontvangst nemen: 
‘De par 3’s zijn geweldig. Van de grote drie 
linksbanen in Nederland heeft de Kennemer 
als kracht dat er geen verrassingen zijn die 
je vanaf de tee niet kunt voorspellen. Er zijn 
geen blinde schoten behalve op hole A6 
– en dat is nu juist de minste hole van de 

baan, deze past niet goed bij de rest.’
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4 (3) NOORDWIJKSE GC 
1969, Frank Pennink, P. de Jong, C.K. Cotton; aanpassingen Martin Ebert

Waar banen als de Haagsche, Kennemer, 
De Pan, Eindhovensche en Hilversumsche in 
de afgelopen jaren slagen hebben 
gemaakt, stond de Noordwijkse relatief stil – 
afgezien dan van het kappen van bomen op 
de bosholes. ‘NGC’ staat daarom voor het 
eerst sinds het bestaan van deze ranglijst 
niet in de top 3, de baan is gepasseerd door 
de Kennemer. Ook al is het merendeel van 
de jury groot fan van de Noordwijkse met 
zijn weidse vergezichten (‘puur linksland’), 
men vindt het tijd voor een omslag: een 
renovatie en een transitie naar fast and firm 
speelcondities (een droge, stevige baan). 
Komt die er? Het is een publiek geheim dat 
de Noordwijkse een diepgaand onderzoek 
naar de greens uitvoert, want die gaan ver-
moedelijk niet lang meer mee. Een van de 
opties die overwogen worden is een grote 
renovatie waarbij er nieuwe greens komen 
en er – als het toegestaan wordt in het 

Natura2000-gebied – ook een en ander 
aan de greenomgevingen verandert. De 
bestaande (voor)greens zijn relatief zacht 
en de Noordwijkse is mede hierdoor eerder 
een ‘target golf course’ dan een linksbaan. 
Moderne, gezonde, duurzame greens zijn 
echter hard en dan moeten spelers van alle 
niveaus dus wel in staat gesteld worden om 
de bal op de greens te krijgen en te houden. 
Dat vereist aanpassingen van green 
 surrounds, zodat de bal niet alleen via de 
lucht maar ook via de grond op de green 
gebracht kan worden. Dat vereist ook dat 
de Noordwijkse nog meer als een linksbaan 
onderhouden wordt. Het is afwachten wat 
de club vergunningstechnisch mag doen en 
wat er besloten wordt, maar het hart van 
de jury klopt vol verwachting en ze hopen 
op grote aanpassingen onder leiding van 
de huisarchitect Martin Ebert, die een zeer 
goede naam heeft…

6 (8) HILVERSUMSCHE GC 
1918/1928, H. Burrows, Del C. van Krimpen, Colt, Alison & Morrison; aanpassingen Kyle Phillips, Michiel van der Vaart

De Hilversumsche heeft de Lage Vuursche 
en Rosendaelsche ingehaald op de rang-
lijst, dankzij een verbeterde speelkwaliteit 
in het seizoen (nog niet in de winter) en 
aanpassingen onder leiding van architect 
Michiel van der Vaart. Hij heeft volgens de 
juryleden meer gevoel voor de stijl van de 

baan dan de andere architecten die in de 
afgelopen decennia op de hoge zandgron-
den hebben gewerkt: ‘Al het “gerommel” 
aan de baan van architect Kyle Phillips, 
voltooid rond 2010, wordt door Michiel van 
der Vaart momenteel gerepareerd. Bravo! 
Hilversum schuurt tegen de top 5 aan!’ 

Andere beoordelingen: ‘De Colt-holes (3 
t/m 7 en 13 t/m 17) behoren nog steeds tot 
de beste van Nederland.’ ‘De baan is hier 
en daar te veel opgerekt om maximale 
lengte uit het ontwerp te kunnen peuren.’ 
‘Prachtige baan maar soms ook saai.’

6

5

4

5 (5) EINDHOVENSCHE GOLF 
1928, Colt, Alison & Morrison; 
 aanpassingen Frank Pont

De Eindhovensche scoort in deze 
 editie van de Top 50 bijna even goed 
als de nummer 4, maar eindigt net 
onder de Noordwijkse. Het is de op 
een na beste binnenlandse baan: ‘Alles 
wat voor De Pan geldt, geldt voor de 
 Eindhovensche, maar deze baan is 
over de hele linie net wat minder.’ 
Wat de jury betreft mag het terrein 
nog  opener worden en mogen de 
speel oppervlakken nog harder en 
 droger worden, om de holes nog meer 
als heathland en op hun best te 
 presenteren.



10 (9) THE DUTCH 
2011, Colin Montgomerie en Ross 
 McMurray/European Tour Design

The Dutch is door de nieuwe concurrent 
Bernardus een plaats gezakt. De baan in 
Spijk, van 2016 tot en met 2018 gastheer 
van het KLM Open, staat nu nog in de top 
10 maar het is de vraag of dat bij de 
 volgende Top 50 nog steeds het geval is, 
getuige deze opmerkingen: ‘Goed onder-
houden en goede greencomplexen maar 
los van die greens en de directe omgeving 
een heel matige shaping. En een saai stuk 
land met een ongeïnspireerde routing.’ 
‘De baan heeft niet zo‘n lekker ritme, het 
verschil tussen de eerste en tweede negen 
is te groot.’ The Dutch meldt dat er hard 
gewerkt wordt aan de kwaliteit van de 
holes. ‘We willen met kleine verbeteringen 
de speelbaarheid van de holes en het 
 plezier van spelers vergroten’, zegt het 
management over de aanpassingen.
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7 (6) ROSENDAELSCHE GC 
1910, A.A. Del Court van Krimpen, 1977 
 uitbreiding Frank Pennink; aanpassingen 
Donald Steel, Christoph Staedler

De Rosendaelsche staat stevig in de top 10 
maar een plaats in de top 5 zit er voor -
lopig niet in. Veel juryleden vinden dat de 
huisarchitect Christoph Staedler geen 
gevoel heeft voor een ouderwetse ‘English-
style’ golfbaan zoals de Rosendaelsche. 
Deze mening wordt door velen gedeeld: 
‘De baan is opgeschoven van een oude 
klassieker naar een “moderne klassieker”. 
Beslist goed gedaan maar niet helemaal 
mijn smaak, zeker de spierwitte bunkers 
niet.’ Hole negen wordt gezien als een hole 
die niet klopt, door de grote boom voor de 
ingang van de green.

8 (7) GOLFSOCIËTEIT  
DE LAGE VUURSCHE
1999, Kyle Phillips, Robert Trent Jones jr

De Lage Vuursche, een mix van parkbaan- 
en bosholes met op dertien holes water in 
het spel, wordt nog steeds beschouwd als 
de beste nieuwe baan van Nederland, 
maar heeft wel terrein verloren in de rang-
lijst van 2019. Veel juryleden vinden dat het 
onderhoud achteruit is gegaan: ‘Onder-
houd van de greens blijft een issue, dat 
lijkt recent niet verbeterd. Maar verder is 
het een heerlijke baan met nauwelijks 
zwakke holes.’ ‘De kwaliteit is goed maar 
kan vele malen beter, zeker met de ogen-
schijnlijk beschikbare budgetten.’

9 (-) BERNARDUS GOLF 
2018, Kyle Phillips

Net als The Dutch destijds komt Bernardus als 
nieuwe 18-holesbaan met stip binnen op de 
negende plaats. De baan in Spijk is van plaats 
9 naar 10 gezakt. In 2020 al, twee jaar na de 
opening, zal op Bernardus het KLM Open 
gespeeld worden, en in 2021 en 2022 opnieuw. 
Hoe mooi de locatie in Cromvoirt ook is, en 
hoe goed de baan ook is aangelegd en wordt 
onderhouden, Bernardus heeft volgens de 
juryleden wel zwakke punten. ‘Wat ik niet 
goed vind is dat de fairways direct overgaan 
in heide, zonder een soort kraag van 

semirough ertussen.’ ‘Bernardus is prachtig, 
ambitieus, glamour. Maar de routing is matig, 
de holes zijn erg smal en spelen vaak het-
zelfde.’ ‘Op de routing valt het nodige aan te 
merken (zestien holes in dezelfde richting plus 
twee par-3’s van dezelfde lengte en in 
dezelfde richting). En de fairways vind ik smal 
voor een moderne lange golfbaan (maximaal 
34 meter).’ Maar veel juryleden zijn razend 
enthousiast: ‘De ligging is veel beter dan die 
van andere moderne topbanen; er is een 
goeie afwisseling.’ ‘Een geweldige nieuwe 
baan en de par 3’s behoren tot de beste van 
Nederland. De baan speelt fast and firm, de 
gedeelde fairways zorgen voor speelopties.’
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(13) GC STIPPELBERG 
2011, Spogard & Van der 
Vaart

(20) HET RIJK VAN 
 NUNSPEET - Noord/Oost 
holes 1987, Paul Rolin, 
Alan Rijks

(26) GOLFBAAN DE 
TEXELSE 1997 Alan Rijks, 
tweede negen 2014

(24) DRENTSE GC DE 
GELPENBERG 1972, Frank 
Pennink, uitbreiding 1992 
Donald Steel; aanpassin-
gen Frank Pont

(17) GEIJSTEREN G&CC 
1976, Frank Pennink, 
Donald Steel; aanpassin-
gen Michiel van der Vaart

(16) WOUWSE PLAN
TAGE 1979, Frank Pennink, 
uitbreiding Paul Rolin; 
aanpassingen Bruno 
Steensels

(18) GC HOUTRAK  
1996, Gerard Jol

(19) GOYER G&CC  
1999, Bruno Steensels

(22) LOCHEMSE GC 
DE GRAAFSCHAP 1993, 
Eschauzier & Thate, 1995 
tweede negen; aanpassin-
gen Michiel van der Vaart

(30) LAUSWOLT G&CC 
1966, Frank Pennink, 1995 
uitbreiding Donald Steel

(31) GC ANDERSTEIN 
- B/C holes 1988, Joan 
Dudok van Heel, uitbrei-
ding 1991 en 2004 Gerard 
Jol; aanpassingen Michiel 
van der Vaart

(23) SALLANDSCHE GC 
DE HOEK 1934, Frank 
Spalding, Donald Steel; 
aanpassingen Frank Pont

(25) DE HERKEN
BOSCHE 1992, Joan 
Dudok van Heel en Bruno 
Steensels; aanpassingen 
Bruno Steensels

(21) GC BROEKPOLDER 
1983, Frank Pennink; 
 aanpassingen Gerard Jol

(27) TWENTSCHE GC 
1997, Tom MacAulay

(28) NOORDNEDER
LANDSE G&CC 1954, Sir 
Guy Campbell, uitbrei-
ding 1987 Frank Pennink

(29) OOSTERHOUTSE 
GC 1985, Joan Dudok van 
Heel; aanpassingen Frank 
Pont

(32) LEENDER GC 
HAVIKSOORD 1977, Tony 
Jackson, tweede negen 
2006

(34) G&CC HOOGE 
GRAVEN 1987, Eschauzier 
& Thate, tweede negen 
2002

(33) GOLFPARK WILNIS 
1993 Eschauzier & Thate, 
2011 tweede negen en 
aanpassingen oude 
negen Jol Golf Design

(39) PRISE D’EAU GOLF  
- Blaak-Sijsten holes 1993, 
Ronald Fream, Alan Rijks

(40) DRENTSCHE G&CC 
- Rood/Wit holes 2002, 
Gerard Jol

(45) EDESE GC 
 PAPENDAL 1978, Frank 
Pennink, uitbreiding 1992 
Joan Dudok van Heel; 
aanpassingen Frank Pont, 
Michiel van der Vaart

(36) EFTELING GOLF
PARK 1995, Donald Steel

(37) HET RIJK VAN 
SYBROOK - Noord/Zuid 
holes 1992, Alan Rijks, 
Paul Rolin

(35) G&CC CROSS
MOOR 1986, Joan Dudok 
van Heel, Hans Hertzberger

(47) GC PRINCEN
BOSCH - B/C holes  
1994 Alan Rijks eerste 
achttien, 2002 derde 
negen

(38) HET RIJK VAN 
 NIJMEGEN - Nijmeegse 
Baan 1987, Paul Rolin, 
Alan Rijks

(49) GC DE DOMMEL 
1930 Colt, Alison & Mor-
rison, renovatie Frank 
Pennink, uitbreiding 1984 
Donald Steel, uitbreiding 
2014 Frank Pont

(42) GOLFPARK DE 
 HAENEN 2008, Jol Golf 
Design

(43) ZUIDLIMBURGSE 
G&CC WITTEM 1959, 
Fred Hawtree, Paul Rolin 
1992; aanpassingen Bruno 
Steensels, Caspar 
Grauballe

(46) GC KLEIBURG 1974 
Frank Pennink, uitbreiding 
1992 Gerard Jol; aanpas-
singen Bruno Steensels

(50) GOLF EN BUSI
NESSCLUB SCHERPEN
BERGH - Zwaluwen- en 
Dassenbaan 1997, Tom 
MacAulay, uitbreiding 
Alan Rijks

(41) G&CC HOENSHUIS 
1988, Paul Rolin; aanpas-
singen Bruno Steensels

() AMSTERDAMSE GC 
1990 Paul Rolin; reno-
vaties/aanpassingen 
Gerard Jol
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(10) GC DE HOGE KLEIJ 
1985, Donald Steel, Frank Pennink; 
 aanpassingen Gerard Jol, Frank Pont
De Hoge Kleij heeft de tiende plaats 
verloren door de komst van Bernardus 
maar er is veel lof voor de baan in 
Leusden. De club heeft met de aan-
passingen die in 2012 voltooid werden 
veel progressie geboekt. Een jurylid: 
‘Het is na de veranderingen aan de 
greens een moeilijke, uitdagende 
baan. Op elke tee nadenken wat 
je gaat doen. Het onderhoud is 
 uitstekend, een echte topbaan!’

(11) THE INTERNATIONAL 
2013, Bruno Steensels, Ian Woosnam
Eén plaats verlies voor de baan tussen 
Schiphol en Amsterdam; Bernardus 
Golf is langszij geschoven. Er is veel lof 
voor het ontwerp van The Interna tional 
waarop in 2019 het KLM Open is 
gespeeld. Maar het onderhoud voor 
zo’n goede baan moet volgens veel 
juryleden structureel verbeterd worden: 
‘The International is net als The Dutch 
een geweldige golfbaan. Het onder-
houd is de laatste jaren echter onder 
het niveau van de echte top. Maar daar 
is en wordt aan gewerkt, onder meer 
vanwege het KLM Open 2019.’

(14) NOORD-BRABANTSCHE 
GC TOXANDRIA 
1929, Colt, Alison & Morrison, 
 uitbreiding 1937 Morrison/Wim 
 Thunissen; aanpassingen Frank Pont
Toxandria is een plaats gestegen. 
‘Tox beschikt als klassieke baan over 
natuurlijke allure en historie. De baan 

heeft goeie par-3’s. Het is de minste 
van de oude bosbanen, maar deson-
danks een groot plezier om te spelen.’ 
‘Zo veel klassieke heidebaanholes 
maken Toxandria veel beter dan veel 
van de nieuwe banen.’

(12) GOLFBAAN  
DE  SWINKELSCHE 
2013, Frank Pont
De nieuwe baan in het Noord-Brabantse 
Someren is gepasseerd door een 
 Brabantse nieuweling (Bernardus) en 
door een ‘oudje’ (Toxandria). Er is veel 
lof voor de heidebaan met bos en 
water maar er is ook kritiek. ‘Het is een 
brutaal ontwerp van Pont; sommige 
holes misschien iets te brutaal? De 
wijde fairways zorgen voor opties en 
het onderhoud is oké.’ ‘De baan heeft 
enkele gekke holes maar enkele zijn 
heel cool.’ ‘Het is geen top 10-baan 
want daarvoor is de Swinkelsche te 
veel een “mixed bag”. Maar het is een 
strategisch interessante baan met ook 
leuke eigenzinnige holes.’

(15) GC HEELSUM, 
GCAirborne-Sandr holes 
2004, Hans Hertzberger; aanpas-
singen Frank Pont, Steve Marnoch
Door aanpassingen van de architec-
ten Frank Pont en later Steve Marnoch 
is de Heelsumse langzaam maar zeker 
meer gaan lijken op een klassieke 
 heidebaan zoals je die in Schotland 
en Engeland aantreft. De Heelsumse 
stond nog niet zo lang geleden rond 
de 30ste plaats maar staat in de 
nieuwe Top 50 opnieuw op plaats 15.

HET BEST VAN DE REST

Op top50golf.nl vind je bij 
elke Top 50-baan uitgebreid 
commentaar en informatie 
van de baan, maar ook 
andere interessante pagina’s. 
Bijvoorbeeld…
Het best van de rest: Het 
Woold, The Duke, ’t Zelle – 
ze hebben de Top 50 niet 
gehaald. Maar het verschil 
tussen nummer 50 en de 
banen net buiten de Top 50 
is piepklein.
•  Links Valley: een geval 

apart.
•  Nederlandse banen in inter-

nationale ranglijsten.
•  Wat is een linksbaan?
•  Colt-banen in Nederland.
•  De KLM Open-banen.
•  De beste par-3, -4 en -5 

holes van Nederland.
•  De oudste banen van 

Nederland.
•  De Top 15 van 9-holesbanen.
•  Nederlandse architecten 

aan het woord over hun 
 ontwerpen.

Ga naar top50golf.nl en leer 
meer over golfbaanarchitec-
tuur. Als je er meer van 
afweet wordt golf nog leuker!

De totstandkoming van de top-50 vindt volledig plaats onder verantwoordelijk-
heid van de Stichting Top-50 Nederlandse Golfbanen. Golfers Magazine biedt 
het podium voor de publicatie, maar heeft geen zeggenschap of inbreng in de 

tekstuele inhoud en/of klasseringen van de gekozen banen.
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Kijk op top50golf.nl voor uitgebreide  commentaren 
bij de banen tussen de 16de en 50ste plaats.
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