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Senior Games
In Zeeland gaan naar verwach-

ting 4.500 sporters van vijftig jaar 
en ouder in Europees verband de 
sportieve strijd met elkaar aan. Er 
wordt in de Senior Games gestre-
den om goud in diverse takken van 
sport, waaronder golf. De wedstrij-
den worden gehouden van 7 t/m 
12 september. De provincie Zeeland 
heeft een primeur want een derge-
lijk sportevenement voor 50-plus-
sers heeft niet eerder in Europa 
plaatsgevonden. Golf is één van de 
sporten uit het hoofdprogramma. 
De wedstrijden worden in samen-BurgGolf Haverleij Xxx

Ladies Day op Moederdag

Zondag 10 mei is het Moederdag 
en wordt gevierd bij BurgGolf met 
een Ladies Day. Iedereen is welkom 
op deze dag maar het zijn de dames 
die extra worden verwend. Speciaal 
voor de dames op de BurgGolf-
banen worden gratis golflessen 
georganiseerd. Voor (aanstaande) 
moeders die al bekend zijn met 
golf: BurgGolf geeft deze groep 50 
procent greenfeekorting op een 
starttijd na 16:00 uur.  Vanaf 15:00 

uur wordt een high tea geserveerd 
voor iedereen, dus niet alleen 
voor de dames. Vrouwelijke leden 
van BurgGolf en kinderen betalen 
hiervoor de helft.  De high tea 
bestaat uit allerlei heerlijkheden: 
chocoladefontein met saté van vers 
fruit, friandises en petit fours, mini 
sandwiches, smoothies van vers 
fruit en nog veel meer lekkers.  Voor 
een uitgebreide beschrijving van 
het programma en om te reser-
veren, ga naar www.burggolf.nl 
(alleen Herkenbosch doet niet mee 
aan de actie).

Burggolf

Met goedkeuring van de paus

Golfpark De Haenen vanuit de lucht met op links het clubhuis FOTO: Golfpark De Haenen

Golfpark De Haenen, in september 
2008 geopend, is anders dan an-
ders. De 18-holes baan in Teterin-
gen onderscheidt zich onder meer 
door prachtige rododendrons en 
azalea’s. Augusta National in Bra-
bant ...

Door Chris Veldkamp

 Er is ongeveer 1,75 hectare aan-
geplant met rododendrons en 
azalea’s en er staan volgroeide 

bomen. Beplanting was op De Hae-
nen duidelijk geen bezuinigingspost 
en andere bezuinigingsposten kon-
den we ook niet vinden. Uiteraard 
doet die schoonheid aan planten die 
de toegang van de golfbaan mar-
keert denken aan Augusta National, 
de baan waar elk jaar The Masters 
wordt gespeeld.

De statige oprijlaan met grote 
bomen is ook bijzonder net als het 
monumentale missiehuis, nu een 
zorgcentrum, dat men op deze 
weg naar het clubhuis passeert. 
Naast de range ligt het kerkhof van 
de Congregatie en op hole 10 de 
‘Juliana-vijver’ en een zwembad. 
In de vijver heeft prinses Juliana in 
1945 gezwommen, in het zwembad 
kregen de missionarissen zwemles. 
‘Uiteindelijk was – afgezien van alle 
vergunningen – ook de goedkeu-
ring van de paus nodig voor de 
golfbaan’, vertelt directeur Hans de 
Wilde over de historische gronden 
van Missiehuis Franciscus Xaverius.

Tot slot ligt de baan vlakbij Breda 
en Oosterhout op een prachtig ter-
rein: een mix van grasland, park, 
bos, heide en stuifzand (‘waste-
land’) en water. ‘We hebben geko-
zen voor een “inland links course”’, 
vertelt de directeur bij ons bezoek. 
‘We hoeven daarom ook minimaal 
te beregenen, wat milieutechnisch 
goed is en het gras is minder gevoe-
lig voor ziektes.’ 

Hans de Wilde runt het golfpark 
samen met zijn broer Paul. Elf jaar 
geleden bedacht Hans het plan voor 

de golfbaan. Zijn voorstel won een 
prijsvraag voor de inrichting van 
het gebied. Een voorstel voor een 
ecologische boerderij verloor, de 
golfbaan bleek op milieugebied nog 
veel  verantwoorder en realiseerde 
een van de wensen, herstel van 
het oorspronkelijke landschap. Het 
terrein waar nu de baan ligt was 
voorheen landbouwgebied; nu zijn 
de heide, het bos, de zandvlaktes en 
de glooiingen terug. 

Hans heeft al een heel golf-

verleden achter de rug – hij was 
lid op de Efteling en zat ook in 
commissies – en hij weet wat hij 
wil: ‘onderscheid door kwaliteit’. 
Dat geldt voor alles, of het nu gaat 
om de baaninrichting (alles is van 
teakhout), de range (de grond is 
hier niet plat maar geonduleerd), 
het enorm grote terras (met uitzicht 
op de dubbelgreen van hole 9 en 18) 
of het restaurant (de keuken heeft 
inmiddels faam opgebouwd, ook 
veel niet-leden gaan er eten). ‘We 

streven ernaar om in 2010 bij de 
top-20 van banen in Nederland te 
behoren’, zei Hans de Wilde eerder 
al in het tijdschrift Greenkeeper. 
(De Haenen was nog niet af voor 
de laatste GOLF Weekly Top-50 van 
Beste Banen in Nederland.)

De baan is ontworpen door 
Gerard Jol en Michiel van de Vaart 
van Jol Golfdesign. Van der Vaart 
heeft duidelijk zijn stempel gedrukt 
op enkele linksachtige holes met 
flink glooiende fairways. Alle greens 

zijn goed, hard en spelen ‘firm’. 
Het ontwerp kent een paar mooie 
details. Zo zijn er op een kruispunt 
van historische lanen vier tees en 
vier greens te vinden. Het kruispunt 
is ook een kruispunt van ‘natuurka-
mers’ (park, grasland, bos, heide).

De baan vormt een buffer tussen 
een stedelijk gebied (een nieuw-
bouwwijk en woonzorgcentrum) 
en natuur (de Oosterheide en de 
Teteringse Heide). De holes werden 
aangelegd door aannemer FL 

Golfpark De Haenen, 18 holes, 

par 70.

Adres: Laan der Continenten 70, 

4847 DG Teteringen, 076-

5783950, info@golfparkdehae-

nen.nl, www.golfparkdehae-

nen.nl.

Greenfee: woensdag 50 euro, 

overige werkdagen 52,50, week-

end/feestdagen 60 euro.

Arrangementen: er zijn ver-

schillende aantrekkelijke arran-

gementen waarbij een greenfee 

gecombineerd kan worden met 

een lunchmenu of een 3-gangen 

menu dat elke week wisselt. Zie 

www.golfparkdehaenen.nl.

Het clubhuis heeft verschillen-

de vergaderruimten voor be-

drijven. 

 Praktisch
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Liebregts die ook verantwoordelijk 
is voor Landgoed Bergvliet en de 
uitbreiding van Prise d’Eau Golf en 

Het Rijk van Nijmegen.
Er valt weinig op aan te merken 

behalve dan misschien dat voor 
zo’n leuke prestigieuze baan 54 
hectare misschien net te klein was. 
Sommigen zullen misschien wat 
kritisch zijn over de routing, een en-
kele wat onnatuurlijk ronde heuvel 
of de twee par 3’s op rij (hole 7 en 
8). Maar iedereen van elk niveau zal 
hier een plezierige ronde spelen en 
erkennen dat De Haenen een aan-
winst is voor golf en de natuur. 

Een religieuze omgeving

werking met de NGF georganiseerd 
door de Goese, Reymerswael, 
Grevelingenhout, De Woeste Kop en 
De Brugse Vaart. Het Open Senior 
Games Golf Kampioenschap 2009 
is open voor amateurs die lid zijn 
van de NGF of een internationale fe-
deratie. Men dient 50 jaar of ouder 
te zijn. Voor dames is de maximum 

handicap 18,0, voor heren 16,0. 
De wedstrijden zijn opgedeeld in 
leeftijdscategorieën: 50-59 jaar en 
60 jaar en ouder. Inschrijven voor de 
Senior Games 2009 is mogelijk tot en 
met 1 juni 2009 via de website: www.
seniorgames2009.com. 

Er is ook een recreatief sportpro-
gramma. Dat bestaat uit sportwed-
strijden, clinics, fiets- en wandel-
tochten. 

De Senior Games 2009 wil meer 
zijn dan alleen maar sporten: ‘Het 
is een week van sporten, plezier en 
feesten’, zegt de organisatie. 

1
Schrijf je in voor

een kwalifi catiewedstrijd op
www.internationalpairs.nl

2 3
Win één van

de kwalifi catiewedstrijden en
plaats je voor de spectaculaire

driedaagse landelijke fi nale.

De beste twee pairs
vertegenwoordigen Nederland

tijdens de World Final
op Carnoustie in Schotland

WORLD

CHAMPIONSHIP

All you need is an offi cial handicap and a partner!

Schrijf nu in!

Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op:

www.internationalpairs.nl
• Deelname is mogelijk voor zowel dames-, heren- als mixed pairs.  • De maximum toegestane exact handicap

voor deelnemers bedraagt 30,0.  • Handicaps van deelnemers met een hogere handicap worden
dienovereenkomstig aangepast.  • Format: four-ball, better-ball met 3/4 handicapverrekening obv Stableford.

WEDSTRIJDKALENDER 2009
15 mei, GC Herkenbosch;
5 juni, GC Havelte;
19 juni, Landgoed Bergvliet;
24 juni, GC Crossmoor;

1 juli, GC De Efteling;
1 juli GC De Lage Vuursche;
27 juli, GC Goyer;
27 augustus, GC Regthuys;

31 augustus, GC Herkenbosch;
2 september, GC Heelsumse Veld;
7 september GC Naarderbos.

adv151x155.indd   1 26-03-2009   08:57:00

advertentie

GMG Twin Tour
Samen spelen, Samen winnen

Maak kans op fantastische prijzen

Schrijf u nu in via www.gmgtwintour.nl

advertentie

Stuur het naar info@golfweekly.nl !

Heb jij leuk nieuws over je club?


