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HOGE KLEIJ 
VOOR HET EERST 
IN DE TOP 10

WINNAARS  
PER CATEGORIE

Het beste ontwerp:
1. Haagsche
2. De Pan
3. Kennemer
4. Eindhovensche
5. Lage Vuursche

De beste setting:
1.	 Haagsche,	Noordwijkse
3. De Pan
4. Eindhovensche
5. Texelse

banen
TOP50GOLF.NL



TEKST EN FOTOGRAFIE 
STICHTING TOP 50  

NEDERLANDSE GOLFBANEN

Als golfer wil je alles weten over 
banen. Daarom werkt Golfers 
Magazine samen met leading-
courses.com en top50golf.nl. 
In dit  nummer  presenteren we 

de nieuwe Top 50 van top50golf.nl, waarin 
De Hoge Kleij een plaats in de top 10 heeft 
bemachtigd en Golfclub De Haar met stip is 
binnengekomen. 

NEDERLAND KENT TWEE GEZAGHEBBENDE RANKINGS 
VAN GOLFBANEN. Enerzijds is de Golfers’ Choice Ran-
king van Leading Courses een goede  informatiebron. 
Deze publieksranglijst  reflecteert de mening van golfers 
over golfbanen inclusief hun faciliteiten en service. 
 Daarnaast is er ook de top50golf.nl-ranglijst van beste 
18-holesbanen in Nederland. In deze tweejaarlijkse Top 
50 geven experts hun mening en worden alleen de golf-
banen zelf beoordeeld, dus geen zaken als het clubhuis 
of de service. Op deze pagina’s presenteren we de Top 50 
van 2022. Voor uitgebreid commentaar op alle banen 
 verwijzen we naar top50golf.nl.

TOP 50
De Top 50 van beste 18-holesbanen bestaat al sinds 2006 
en is een activiteit van de Stichting Top 50 Nederlandse 
Golfbanen. Met de ranglijst wil de stichting een bijdrage 
leveren aan betere en beter onderhouden golfbanen. 
 Deskundige beoordelingen dragen eraan bij dat golfb anen 
vergeleken kunnen worden en geven de clubs en banen 
handvatten om zich te verbeteren. Daarnaast is het doel 
om bij golfers belangstelling voor golfbaanarchitectuur 
te  stimuleren. Met meer kennis van zaken ga je als golfer 
met andere ogen naar golfbanen kijken. En als je meer van 
golfbaanarchitectuur afweet, wordt golf nog leuker.
De Top 50 wordt samengesteld door een panel waarvan 
de leden zich gespecialiseerd hebben in internationale 
golfbaanarchitectuur. Zij laten zich in hun oordeel weer 
bijstaan door een groot aantal mensen uit de Nederlandse 

golfindustrie. Het panel is in de afgelopen jaren uitge-
breid en verjongd. De groep bestaat op dit moment uit 
Jan van Mondfrans, Cees Collart, David Davis,  Andrew 
Hastie, Cristian Willaert, Martin Lehmann, Michiel 
 Teeling, Inder van Weerelt, Rob Hoekstra,  Maarten Ooms 
en Bill Branch. Dit voorjaar wordt de jury aangevuld met 
een twaalfde en tevens vrouwelijke expert. De Stichting 
Top 50 Nederlandse Golfbanen zoekt intussen verder 
naar andere deskundigen (m/v). Beschouw je jezelf of een 
vriend(in) als geschikt, neem contact op!
In de twee jaar die voorafgaan aan elke nieuwe editie van 
de Top 50 bezoeken de panelleden los van elkaar zo veel 
mogelijk Nederlandse golfbanen. Deze bezoeken zijn niet 
op uitnodiging; de juryleden spelen de baan ‘anoniem’. 
Daarnaast wordt aan de clubs en banen gevraagd om te 
melden welke baanaanpassingen er in de afgelopen twee 
jaar zijn gedaan en wat de plannen voor de toekomst zijn. 
De Stichting Top 50 Nederlandse Golfbanen is veel dank 
verschuldigd aan alle banen die op dit verzoek  hebben 
gereageerd.
De Top 50 is allereerst gebaseerd op een persoonlijke 
ranglijst van alle panelleden, waarin ze toelichting geven 
op hun keuze. Daarnaast geven de juryleden per baan 
rapportcijfers voor het ontwerp (routing, variatie, look 
and feel), de setting (natuur, landschap, omgeving, uit-
zicht, rust, sfeer), de speelbaarheid (ideaal gesproken is 
een baan speelbaar en leuk voor betere en minder goede 
spelers) en de set-up/duurzaam onderhoud (de duur-
zame kwaliteit van de greens en andere spelonderdelen, 
presentatie, verzorgdheid). De baan met het beste gewo-
gen gemiddelde bezet de eerste plaats in de Top 50 van 
18-holesbanen.
Een ranglijst van golfbanen is natuurlijk nooit ontdaan 
van een zekere mate van subjectiviteit en dat geldt ook 
voor de Top 50. Maar dankzij de degelijke beoordelings-
systematiek worden de banen op een consistente wijze 
gerangschikt op kwaliteit. Tevens is de Top 50 een goede 
reflectie van de verbeteringen die verschillende golf-
banen realiseren.
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2 (2) DE PAN
(1929, Colt, Alison & Morrison, aanpassingen Gerard Jol, Frank Pont)

Een	weergaloos	goed	ontwerp	(bekroond	
met	het	cijfer	9)	met	een	briljante	routing	
in een prachtige omgeving (volgens de 
jury	de	mooiste	setting	na	de	Haagsche	
en	de	Noordwijkse).	De	Pan	is	volgens	het	
deskundigenpanel	een	baan	die	nooit	
	verveelt.	Dankzij	het	duurzame	onderhoud	
van	hoofdgreenkeeper	Mark	Lampe	en	zijn	
team	is	De	Pan	‘golf	zoals	het	bedoeld	is’.
De Haagsche en De Pan vormen niet 
alleen	de	top	van	Nederland,	deze	banen	
behoren tot de beste van de wereld. In de 
Golf	World	Top	100	Courses	Continental	
Europe	van	2021	bijvoorbeeld	bezet	
De Pan de tweede plaats en staat de 
Haagsche	vierde.	In	de	Golf	Magazine	
Top	100	Courses	in	the	World	van	2020	

staat de Haagsche op de 78ste plaats en 
is De Pan nummer 88. 
De	Pan	kruipt	in	deze	Top	50	steeds	dich-
ter tegen de Haagsche aan en misschien 
dat de baan in Bosch en Duin in de toe-
komst	de	eerste	plaats	verovert.	Die	kans	
is	zeker	aanwezig	als	De	Pan	verdergaat	
op	de	ingeslagen	weg:	bomenkap	en	
	heide-ontwikkeling,	elk	jaar	kleine	ver-
beteringen	doorvoeren	en	via	duurzaam	
beheer de spelcondities nog faster and 
firmer	maken.	De	Pan	is	relatief	kort	
(6.097	meter	van	de	witte	tees),	maar	de	
baan	wordt	in	NK’s	en	Nationale	Opens	
nog	steeds	niet	‘afgebroken’	door	’s	lands	
beste	amateurs,	zeker	niet	als	De	Pan	
droog	en	hard	is	zoals	hij	hoort	te	zijn.
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1 (1) KONINKLIJKE HAAGSCHE
1938, Colt, Alison & Morrison, 
aanpassingen Frank Pont

De	enige	koninklijke	baan	van	Neder-
land	blijft	de	nummer	1,	met	een	kleine	
voorsprong	op	De	Pan.	De	jury	waar-
deert de setting van de Haagsche met 
het	cijfer	9,45	(alleen	de	Noordwijkse	
evenaart	dit	cijfer)	en	het	ontwerp	van	
het	bureau	Colt,	Alison	&	Morrison	
(vooral	Alison)	krijgt	als	cijfer	een	9,18.	
Eén	jurylid	vat	de	lof	voor	het	ontwerp	
en	de	‘routing’	mooi	samen:	‘Optimaal	
gebruik	van	het	landschap	met	zijn	
natuurlijke	hoogteverschillen	maakt	dit	
de	beste	baan	van	Nederland.’	Het	
begrip	‘routing’	is	breed.	Het	duidt	op	
de	weg	die	de	architect	de	golfer	laat	
	afleggen	in	het	landschap.	Bij	een	goede	
	routing	heeft	de	architect	de	holes	op	de	
mooiste plaatsen in het terrein geplaatst, 
zijn	er	mooie	uitzichten	gecreëerd,	sluiten	
de	holes	goed	op	elkaar	aan	en	is	er	een	
goede	balans	tussen	lange	en	korte	
holes,	moeilijke	en	makkelijke,	in	verschil-
lende windrichtingen. 
De	baan	in	Wassenaar	is	van	wereld-
klasse.	De	Haagsche	is	een	exponent	van	
‘The	Golden	Age	of	Golf	Design’	(uitmun-
tende ontwerpen en routings uit de 
	periode	1910-1940)	op	een	schitterende	
locatie.	En	de	club	verzorgt	deze	gewel-
dige	baan	al	jarenlang	met	liefde	en	aan-
dacht. Er worden subtiele verbeteringen 
doorgevoerd	en	het	team	van	hoofd-
greenkeeper	Willem	Slats	zorgt	ervoor	dat	
de baan droog en schraal wordt onder-
houden	om	zo	de	‘firm and fast’-spelcon-
dities	te	creëren	die	bij	het	ontwerp	horen.	
Daarnaast	is	er	in	de	afgelopen	jaren	veel	
tijd	gestoken	in	het	weghalen	van	wild-
groei.	Hierdoor	zijn	de	duinstructuren	
weer	beter	zichtbaar	en	komen	we	steeds	
dichter	bij	de	kwaliteit	en	schoonheid	van	
het	oorspronkelijke	ontwerp.
Een	deel	van	de	jury	is	niet	enthousiast	
over	de	huidige	bunker	shaping,	die	
afwijkt	van	de	originele	vorm,	en	ziet	de	
baan graag nog harder en steviger dan 
hij	nu	al	is.	Verder	is	het	een	en	al	hulde	
voor	de	Koninklijke	Haagsche!
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3
HOE GOED IS HET ONDERHOUD IN NEDERLAND?

WE VROEGEN HET DESKUNDIGEN
PANEL WELKE NEDERLANDSE BAAN HET 
BESTE WORDT ONDERHOUDEN. De 
nummer 1 op dit moment is Bernardus. 
Het onderhoud van superintendent 
Niall	Richardson	en	zijn	team	wordt	
door	de	jury	gewaardeerd	met	een	9.	
Ook	is	er	veel	lof	voor	het	onderhoud	
op de Haagsche, De Pan, Kennemer, 
Eindhovensche, Rosendaelsche, Hoge 
Kleij,	The	International	en	The	Dutch.
Tevens	was	er	eensgezindheid	in	de	
 antwoorden op de tweede vraag: hoe 
goed is het onderhoud in Nederland in 
ver	gelijking	met	omringende	landen?	
Er	is	waardering	voor	de	greenkeepers	
in Nederland, omdat het onderhoud 
steeds	beter	wordt.	Maar	het	Top	
50-panel	heeft	ook	een	eensluidend	
advies:	steek	de	Noordzee	over	om	te	
leren	van	het	vakmanschap	van	Britse	
en	Ierse	greenkeepers.	Een	greep	uit	
de antwoorden:

•  ‘Het onderhoud in Nederland is de 
laatste jaren spectaculair verbeterd; 
er is minder vaak sprake van overbe
regening (hoewel het nog steeds vaak 
voorkomt). In vergelijking met andere 
landen in continentaal Europa slaan 
we geen slecht figuur, zeker niet 

gezien de beperkingen die er in 
Nederland zijn wat betreft het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen.’

•  ‘Over de gehele breedte is de kwaliteit 
van het onderhoud in Nederland ver
gelijkbaar met dat in België, Duitsland 
en Frankrijk, maar de kwaliteit is 
beduidend minder dan in Groot- 
Brittannië en Ierland. Dit komt vooral 
doordat deze landen het concept van 
‘natural greenkeeping’ beter begrijpen 
en durven uit te voeren – het stimuleren 
van fijnbladige grassen op drogere, 
hardere en schralere speeloppervlak
ken op basis van minder water, mest
stoffen en gewasbescherming.’

•  ‘In vergelijking met Britse en Ierse 
banen is de kwaliteit van het onder
houd in Nederland matig. Wat hierbij 
zeker een rol speelt, is dat veel Neder
landse banen het onderhoud uit
besteden aan aannemers. Maar in 
sommige gevallen speelt gebrek aan 
kennis bij baancommissarissen een 
rol of heb je te maken met een bestuur 
dat onevenredig veel investeert in de 
opstallen en te weinig in de baan.’

•  ‘Vergeleken met België en Duitsland 
doen we het in Nederland nog niet zo 
slecht. Afgemeten naar wat Neder
landse golfers willen betalen aan con
tributie en/of greenfee, vermoed ik 
dat de onderhoudsbudgetten in ons 
land gemiddeld genomen aan de lage 
kant zijn. Dat maakt tegelijkertijd 
crea tief. Daarnaast is er bij ons veel 
aandacht voor duurzaamheid. Verge
leken met de Angelsaksische landen 
lopen we naar mijn gevoel achter de 
muziek aan. De eisen en verwachtin
gen van golfers liggen er over het 
algemeen hoger. Ook de kennis en 
inzet van greenkeepers is er vaak op 
een ander niveau. Scandinavië en met 
name Denemarken is en blijft een 
interessante groep referentielanden.’

•  ‘In België zijn de greens in het algemeen 
te zacht, dat is in Nederland beter. Op 
de Britse eilanden besteden de green
keepers meer aandacht aan een goede 
speelbaarheid van de spelelementen. 
Het grootste probleem van Nederland 
is dat lang niet iedere greenkeeper 
golf speelt. In Groot-Brittannië en Ier
land golfen bijna alle greenkeepers en 
heeft men meer begrip van goed golf 
en goede spelcondities.’

3 (3) KENNEMER (B- EN C- HOLES)
1927, Colt, Alison & Morrison, 1985, Frank Pennink,  
aanpassingen Frank Pont, Martin Hawtree

De	klassieke	linksbaan	van	de	Kennemer	behoudt	de	derde	
plaats.	In	de	ogen	van	de	jury	zijn	de	B-	en	C-holes	
	superieur	aan	de	A-holes.	De	B-	en	C-holes	zijn	in	het	alge-
meen volgens de strategische school: er is ruimte en ieder-
een	kan	redelijk	scoren	bij	het	kiezen	van	een	slimme	route,	
maar	voor	een	goede	speler	die	aan	de	verkeerde	kant	van	
de	fairway	eindigt,	wordt	een	par	of	birdie	maken	een	stuk	
lastiger.	De	A-holes	zijn	smaller	en	in	het	algemeen	meer	
volgens	de	‘penal’	(straffende)	school:	er	is	vaak	maar	één	
weg naar de green.
De	Kennemer	verdient	veel	lof	voor	de	transitie	naar	
	duurzaam	onderhoud	onder	leiding	van	hoofdgreen-
keeper	Lucas	Santos.	Dankzij	de	duurzame	koers	wordt	
de  Kennemer alsmaar droger en steviger en daardoor 
speelt	de	baan	steeds	meer	zoals	oorspronkelijk	bedoeld.	
Net	als	de	Haagsche	heeft	de	Kennemer	in	de	afgelopen	
	periode	veel	wildgroei	verwijderd,	met	als	resultaat	dat	
het	fraaie	duinlandschap	weer	beter	zichtbaar	is.	De	Ken-
nemer	staat	nooit	stil	en	is	altijd	bezig	met	verbeteringen.	
Zo worden schelpenpaden vervangen door graspaden, 
waardoor	de	baan	nog	natuurlijker	oogt.	Die	voort-
durende	verbeteringen	zijn	prijzenswaardig.	Maar	de	
meningen	over	de	bunkeraanpassingen	onder	leiding	van	
Martin	Hawtree	zijn	verdeeld.	Sommige	juryleden	vinden	
dat	de	door	Hawtree	gekozen	bunkervorm	niet	bij	een	
linksbaan	als	de	Kennemer	past	en	te	sterk	afwijkt	van	de	
oorspronkelijke	bunkerstijl.
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4 (4) NOORDWIJKSE
(1972, Frank Pennink, P. de Jong, C.K. Cotton, aanpassingen Martin Ebert)

De	Noordwijkse	Golfclub	houdt	
de	vierde	plaats	vast	dankzij	zijn	
prachtige setting en het goede 
onderhoud	dat	sinds	de	komst	van	
course	manager	Richard	Wing	in	
2020	verduurzaamd	wordt.	Het	
magnifieke	duinlandschap	leent	
zich	voor	een	linksbaan	van	
wereldklasse,	maar	het	ontwerp	uit	
1972	met	kleine	greens	is	matig	en	
de	Noordwijkse	speelde	door	de	
boterzachte	greens	van	voorheen	
lang	als	een	parkbaan.	Ingewijden	
weten	dat	de	club	in	2022	voor	een	
belangrijke	beslissing	staat.	De	
greens	zijn	aan	vervanging	toe	en	
daarom	ligt	er	een	plan	op	tafel	
voor nieuwe greens gecombineerd 
met	baanaanpassingen.	De	jury	
roept	de	leden	van	de	Noordwijkse	
op om het plan van het bestuur te 
steunen,	inclusief	de	baanaanpas-

singen.	Laat	toparchitect	Martin	
Ebert	zijn	werk	doen	en	de	Noord-
wijkse	transformeren	in	de	links-
baan	die	er	eigenlijk	al	sinds	1972	
had	moeten	zijn:	een	baan	die	
duurzaam	onderhouden	kan	wor-
den	dankzij	grote	greens	die	vol-
doende licht en luchtcirculatie 
krijgen,	een	baan	met	een	stevige	
en	droge	ondergrond	waar	golfers	
van	verschillende	leeftijden	en	
niveaus op verschillende manieren 
de	green	kunnen	kunnen	bereiken.	
Als	er	bij	de	aanpassingen	nauw	
samengewerkt	wordt	met	natuur-
organisaties,	dan	borg	je	golf	in	
dit	mooie	Natura	2000-gebied	voor	
toekomstige	generaties.	Laat	deze	
kans	niet	lopen	en	maak	de	Noord-
wijkse	een	‘futureproof’	linksbaan.	
De Haagsche is dan niet langer 
zeker	van	de	eerste	plaats.

4
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6 (6) HILVERSUMSCHE 
1918/1928, H. Burrows, Del C. van 
 Krimpen, Colt, Alison & Morrison, 
 aanpassingen Kyle Phillips, 
 aanpassingen Michiel van der Vaart

De Hilversumsche wint maar net van de 
Rosendaelsche	en	dat	is	vooral	dankzij	
de	Colt-holes	(drie	tot	en	met	zeven	en	
	dertien	tot	en	met	zeventien).	Zwakkere	
punten	zijn	de	routing	en	de	uit-de-toon-	
aanpassingen	van	Kyle		Phillips	(zoals	
greens	negen	en	achttien	en	hole	tien).	
Daarnaast	zijn	sommige	holes	dichtge-
groeid	en	lijken	enkele	te	veel	op	elkaar.	
Gelukkig	werkt	de	ploeg	van	hoofdgreen-
keeper	Adjan	Verploegh	hard	aan	heide-	
ontwikkeling	en	een	droge	en	harde	
ondergrond	en	doet	architect	Michiel	van	
der Vaart aan passingen die beter aan-
sluiten	bij	het	oorspronkelijke	ontwerp.	

6

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

De	Eindhovensche	heeft	een	ruime	voor-
sprong op de nummers 6 en 7. Hole twee 
alleen	al	is	een	bezoek	waard,	zoals	een	
jurylid	zegt	over	de	klassieke	Colt-baan	
van 136 hectare groot, gelegen op prach-
tige	binnenlandse	zandruggen	met	bos	en	
heide.	De	par-3	derde	hole	zou	een-op-een	
uit	een	duingebied	kunnen	komen.	Elke	
hole	ligt	geheel	op	zichzelf	en	heeft	een	
besloten	karakter.	Hierdoor	is	de	Eindho-
vensche	een	heerlijke	baan	om	te	spelen.	
Tegelijk	zijn	er	dankzij	het	verwijderen	van	
bomen	mooie	nieuwe	doorkijkjes	en	zicht-
lijnen	gecreëerd.	Als	het	team	van	hoofd-
greenkeeper	Ruud	Moonen	zich	nog	meer	
zou	durven	te	binden	aan	het	huidige	
beleid	(het		heidekarakter	terugbrengen	en	
werken	aan	drogere	en	hardere	spel-
condities),	dan	is	een	nog	hogere	plaats	
weg gelegd voor de Eindhovensche.
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7 (7) ROSENDAELSCHE
1910, A.A. Del Court van Krimpen, 1977 
 uitbreiding Frank Pennink, aanpassingen 
Donald Steel, Christoph Staedler

De	Rosendaelsche	ligt	in	een	voor	golf	
gemaakt	landschap	en	heeft	juweeltjes	
van	holes,	maar	er	zijn	ook	enkele	zwak-
kere	exemplaren	en	holes	die	afwijken	in	
stijl.	De	jury	is	verdeeld	over	de	bunkerstijl	
van	architect	Christoph	Staedler	maar	vol	
lof	voor	het	onderhoud,	inclusief	bos-	en	
heidebeheer.	De	kwaliteit	is	sterk	verbeterd	
onder	leiding	van	hoofdgreenkeeper	
Marco	Mooren	en	wat	lag	de	baan	er	
prachtig	bij	tijdens	het	eerste	Big	Green	
Egg	Open	(juli	2021)!	Nog	iets	meer	
 aandacht voor bos- en heidebeheer en 
	stevigere	speeloppervlakken	en	dan	wordt	
het	nog	fijner	om	te	spelen	op	de	baan	
met de oudste holes van Nederland.
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8 8 (9) BERNARDUS
(2018, Kyle Phillips)

Tot	2020	was	De	Lage	Vuursche	de	
beste moderne baan van Nederland, 
maar	die	titel	is	afgepakt	door	
	Bernardus.	Bernardus	heeft	tekort-
komingen	(net	iets	te	weinig	ruimte	
voor	achttien	holes,	af	en	toe	een	
op-en-neer-gevoel)	maar	de	subtiele	
shaping van de greens en hun directe 
omgeving	maken	de	baan	een	leuke	
en uitdagende test voor spelers van 
alle	niveaus.	Ook	voor	toppers:	
	Bernardus	heeft	de	test	als	toneel	
voor	het	Dutch	Open	van	2021	glans-
rijk	doorstaan.	Door	de	zanderige	
ondergrond en het toponderhoud is 
een	ronde	hier	een	waar	feest.

golfers magazine mei 2022



10 (8) LAGE VUURSCHE
1999, Kyle Phillips,  
Robert Trent Jones jr.

De Lage Vuursche, een ouder 
topontwerp van Bernardus- 
architect	Kyle	Phillips,	is	een	
moderne	baan	met	een	klas-
sieke	uitstraling.	De	routing	is	
goed, de variatie is groot en 
de	baan	heeft	goede	én	mooie	
holes.	Maar	ook	erg	veel	water.	
Mede	door	alle	waterpartijen,	
waar	je	op	dertien	holes	mee	
te	maken	hebt,	is	een	ronde	
een	zware	opgave	voor	hogere	
handicappers. Toponderhoud 
was	altijd	een	grote	troef	van	
De	Lage	Vuursche.	De	kwaliteit	
was	in	de	afgelopen	jaren	iets	
minder goed dan in de hoog-
tijdagen,	maar	gelukkig	is	er	
weer	sprake	van	verbetering.
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9 (11) DE HOGE KLEIJ
1985, Donald Steel, Frank Pennink, 
 aanpassingen Gerard Jol, Frank Pont

Er gaat weinig boven een goed 
 onderhouden en gevarieerde baan op 
	zandgrond.	Dat	is	een	van	de	redenen	
waarom de bos- en heidebaan van 
De	Hoge	Kleij	voor	het	eerst	in	de	
top	10	staat.	Het	oorspronkelijke	
 ontwerp is niet top, maar na de 
	renovatie	van	Frank	Pont	is	er	rondom	
de	greens	veel	te	beleven	en	zijn	
	verschillende	herstelslagen	mogelijk.	
Het	goede	onderhoud	is	te	danken	
aan	het	team	van	hoofdgreenkeeper	
Tom	Maddison.	De	baan	kan	nu	
	wed	ijveren	met	de	top	van	Nederland.
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(12) THE INTER NATIONAL
2013, Bruno Steensels,  
Ian Woosnam
The International is een uit-
stekend	ontwerp:	leuk	voor	ieder-
een en voor betere spelers een 
echte	test.	De	baan	stijgt	omdat	
het	onderhoud	sterk	is	verbeterd.	
Helaas is de rough erg vet en 
taai en is de baan in de winter 
niet	zo	droog	als	je	zou	wensen.	

(13) TOXANDRIA
1929, Colt, Alison & Morrison, 
 uitbreiding 1937 Morrison/
Wim Thunissen, aanpassingen  
Frank Pont
Tox probeert al heel lang om de 
klassieker	van	Colts	partner	John	
Morrison	te	verbeteren,	en	in	de	
afgelopen	jaren	heeft	de	club	de	
juiste	weg	gevonden.	De	recente	
aanpassingen	op	bijvoorbeeld	
hole vier, dertien en veertien 
 worden gewaardeerd, net als 
het verbeterde onderhoud en 
de		heide-ontwikkeling.

(10) THE DUTCH
2011, Colin Montgomerie en Ross 
McMurray/European Tour Design
De toegenomen waardering voor 
Toxandria en The International 
betekent	plaatsverlies	voor	The	
Dutch.	Wat	ook	een	rol	speelt,	
is	dat	de	fijnbladige	kwaliteits-
grassen die de greencomplexen 
van	The	Dutch	zo	betrouwbaar	
maakten	steeds	vaker	concurren-
tie	krijgen	van	het	ongewenste	
straatgras, wat resulteert in een 

minder betrouwbare balrol. De 
aanplant	van	gorse	(knalgeel	in	
het	bloeiseizoen)	verdient	veel	lof.	
Hierdoor hebben de holes meer 
definitie	gekregen	en	is	de	baan	
aantrekkelijker	geworden.

(16) STIPPELBERG
2011, Spogard & Van der Vaart
Stippelberg	ontbeert	een	goede	
routing	maar	heeft	wel	een	groot	
aantal	ijzersterke	holes	met	fraai	
geshapete	bunkers	en	greens.	
Het niveau van het onderhoud 
gaat	na	een	dip	van	enkele	jaren	
weer	omhoog.	Dat	heeft	het	
	ontwerp	nodig	om	tot	zijn	recht	
te	komen	en	zorgt	ervoor	dat	
deze	interessante	nieuwe	baan	
nu	in	de	top	15	staat.	Maar	om	
in	de	top	15	te	blijven,	moet	het	
onderhoud	blijvend	van	hoge	
kwaliteit	zijn.

(15) HEELSUM  
(AIRBORNE-SANDR)
2004, Hans Hertzberger, 
 aanpassingen Frank Pont,  
Steve Marnoch
Het	oorspronkelijk	nogal	saaie	
ontwerp	is	in	de	loop	der	tijd	
v eranderd in een interessante 
heidebaan die uitdagend is voor 
spelers	van	elk	niveau.	Zwaktes	in	
het ontwerp en de routing worden 
gecompenseerd door de stevige 
en	droge	zandgrond	en	de	
mooie omgeving met droogdalen 
en	zandverstuivingen.

DE HAAR: EEN AANWINST

De	18-holesbaan	van	Golfclub	De	Haar	is	
binnengekomen	op	de	21ste	plaats.	Om	
misverstanden	te	voorkomen:	de	9-holes-
baan van De Haar is niet uitgebreid, er is 
een nieuwe 18-holesbaan aangelegd in 
en	om	het	Zuiderpark	van	Kasteel	de	
Haar.	Het	resultaat	mag	er	wezen.	Archi-
tect	Bruno	Steensels	heeft	veel	interes-
sante holes gerealiseerd in het 
kasteelpark	van	de	bekende	tuinarchitect	
Hendrik	Copijn,	dat	vol	staat	met	monu-
mentale	bomen,	en	de	club	heeft	ervoor	
gezorgd	dat	oude	zichtlijnen	hersteld	zijn.	
Zwakke	punten	zijn	er	ook.	Vier	van	de	
holes	liggen	net	buiten	het	kasteelpark.	
Het	zijn	prima	holes,	maar	je	bent	daar	
toch	even	weg	uit	het	sprookjesachtige	
park.	En	op	de	nieuwe	18-holesbaan	
wordt	een	flink	aantal	greens	nauw	
omringd door bomen. Het wordt een uit-
daging	om	ziektes	en	schimmels	op	deze	
greens	te	voorkomen.	Daar	staat	tegen-
over	dat	de	metamorfose	van	De	Haar	
nog	niet	voltooid	is,	er	zit	in	overleg	met	
Natuurmonumenten	meer	kapwerk	in	de	
pijplijn.	Zeker	is	dat	Nederland	een	
nieuwe,	aantrekkelijke	en	mooie	18-holes-
baan	rijker	is.	Als	de	club	permanent	
droge	fairways	en	gezonde	greens	kan	
realiseren,	dan	maakt	De	Haar	een	grote	
kans	op	een	plaats	in	de	top	20.
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(14) SWINKELSCHE
2013,	Frank	Pont

(19) GELPENBERG
1972,	Frank	Pennink,	1992	
uitbreiding	Donald	Steel,	
aanpassingen	Frank	Pont

(18) TEXELSE 1997,	Alan	
Rijks,	2014	tweede	negen

(17) NUNSPEET 
(NOORDOOST) 1987,	
Paul	Rolin,	Alan	Rijks

(21) WOUWSE 1979,	
Frank	Pennink,	uitbreiding	
Paul Rolin, aanpassingen 
Bruno	Steensels

(NIEUW) DE HAAR  
2021,	Bruno	Steensels

(23) GOYER
1999,	Bruno	Steensels

(25) LAUSWOLT 1966,	
Frank	Pennink,	1995	uit-
breiding	Donald	Steel

(20) GEIJSTEREN
1976,	Frank	Pennink,	
Donald	Steel,	aanpassin-
gen	Michiel	van	der	Vaart

(22) HOUTRAK 1996,	
Gerard	Jol,	aanpassingen	
Jol	Golf	Design

(24) LOCHEMSE 1993,	
Eschauzier	&	Thate,	1995	
tweede	negen,	2012	aan-
passingen	Michiel	van		 
der Vaart

(27) SALLANDSCHE
1934,	Frank	Spalding,	
1990	uitbreiding	naar	
achttien holes Donald 
Steel,	aanpassingen	
Frank	Pont

(26) ANDERSTEIN
1988,	Joan	Dudok	van	
Heel,	uitbreiding	1991	en	
2004	Gerard	Jol,	aanpas-
singen	Michiel	van	der	
Vaart

(28) HERKENBOSCHE
1992,	Joan	Dudok	van	
Heel	en	Bruno	Steensels,	
aanpassingen Bruno 
Steensels

(29) BROEKPOLDER
1983,	Frank	Pennink,	
	aanpassingen	Gerard	Jol,	
Frank	Pont

(30) TWENTSCHE
1997,	Tom	MacAulay,	
	aanpassingen	Frank	Pont,	
Jurrian	van	der	Vaart

(31) NOORDNEDER
LANDSE
1954,	Sir	Guy	Campbell,	
1987	uitbreiding	Frank	
Pennink

(33) HAVIKSOORD
1977,	Tony	Jackson,	2006	
tweede negen

(32) OOSTERHOUTSE
1985,	Joan	Dudok	van	
Heel,	aanpassingen	Frank	
Pont

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

(38) EDESE
1978,	Frank	Pennink,	uit-
breiding	1992	Joan	Dudok	
van Heel, aanpassingen 
Frank	Pont,	aanpassingen	
Michiel	van	der	Vaart

(35) RIJK VAN 
SYBROOK  
(NOORDZUID)
1992,	Alan	Rijks,	Paul	Rolin

(36) PRISE D’EAU 
(BLAAKSIJSTEN) 1993,	
Ronald	Fream,	Alan	Rijks

(37) DRENTSCHE 
(ROODWIT)
2002,	Gerard	Jol

(44) DE DOMMEL
1930,	Colt,	Alison	&	
	Morrison,	renovatie	Frank	
Pennink,	1984	uitbreiding	
(van	negen	naar	twaalf)	
Joan	Dudok	van	Heel	en	
Hans	Hertzberger,	aan-
passingen	Donald	Steel,	
2014	uitbreiding	(van	
twaalf	naar	achttien)	
Frank	Pont

(42) ↑ PRINCENBOSCH
1994,	Alan	Rijks	eerste	
achttien,	2002	derde	
negen

(46) ZUIDLIMBURGSE
1959,	Fred	Hawtree,	Paul	
Rolin,	1992	aanpassingen	
Bruno	Steensels,	Caspar	
Grauballe

(43) RIJK VAN 
 NIJMEGEN  
(NIJMEEGSE BAAN)
1987,	Paul	Rolin,	Alan	Rijks	

(48) SCHERPENBERGH 
(ZWALUWEN EN 
 DASSENBAAN)
1997,	Tom	MacAulay,	
	uitbreiding	Alan	Rijks

(45) HAENEN
2008,	Jol	Golf	Design

(50) AMSTERDAMSE
1990,	Paul	Rolin,	reno-
vaties/aanpassingen 
Gerard	Jol

(NIEUW) THE DUKE
1991,	Robin	de	Vooght,	
2015	uitbreiding	Alan	Rijks

(47) KLEIBURG
1974,	Frank	Pennink,	1992	
uitbreiding	Gerard	Jol,	
aanpassingen Bruno 
Steensels

(NIEUW)  
’T ZELLE
1992,	Tom	MacAulay,	
2005	tweede	negen

(NIEUW)  
DE TURFVAERT
2010,	Frank	Pont

51

De totstandkoming van de Top 50 vindt volledig plaats onder verantwoordelijkheid 
van de Stichting Top 50 Nederlandse Golfbanen. Golfers Magazine biedt het 

podium voor de publicatie, maar heeft geen zeggenschap over of inbreng in de 
 tekstuele inhoud en/of klasseringen van de gekozen banen.
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