De Swinkelsche: nr 1 in de ranglijst "Waar voor je geld"

Beeld: Ronald Speijer

Een 18-holes ronde op sommige banen in de Top 50 van beste 18-holes banen
kost 100 euro of meer. Maar er zijn ook Top 50 banen waar de dagcontributie
maar 45 euro is. We vroegen het Top 50 panel welke baan het meeste waar
voor je geld oplevert.
Dit is een ranglijst op basis van de reacties van de Top 50-jury. Over De Swinkelsche, de nummer 1 op
deze lijst, zegt een jurylid: “Bijna diefstal, zo goed is de prijs-kwaliteit verhouding.”

Top 10 Waar voor je geld
Dit is een ranglijst op basis van de reacties van de Top 50-jury. Over De Swinkelsche, de nummer 1 op
deze lijst, zegt een jurylid: “Bijna diefstal, zo goed is de prijs-kwaliteit verhouding.”

1. Swinkelsche
2. Stippelberg
3. Het Woold
4. Haviksoord
5. Nunspeet
6 .Amelisweerd
7. Wilnis
8. De Groene Ster
9. Herkenbosche
10. Texel

Top 4 van deze ranglijst zijn allen banen binnen een straal van 18 kilometer van de Swinkelsche.
Waarvan de TOP 3 een mooi arrangement aanbied van “De Nieuwe Drie”. Meer info?
http://www.golfbaandeswinkelsche.nl/arrangementen/golf-met-overnachten

De GOLF.NL Top-50 beste banen van Nederland
In de nieuwe ranglijst van 2017 treffen we een nieuwe nummer één aan en zes nieuwe
binnenkomers.
Het nummer links geeft aan op welke plaats de baan nu staat, het nummer rechts geeft aan welke
positie de baan in de vorige ranglijst innam.

De Top 50
1 (2) Koninklijke Haagsche
2 (4) De Pan
3 (1) Noordwijkse
4 (4) Kennemer, B- en C- holes
5 (5) Eindhovensche
6 (7) Rosendaelsche
7 (6) Lage Vuursche
8 (9) Hilversumsche
9 (10) The Dutch
10 (12) De Hoge Kleij
11 (8) The International
12 (14) Swinkelsche
De uitleg over de notering van de diverse banen is te vinden op https://www.golf.nl/top50
De motivatie voor de #12 notering van de Swinkelsche is hieronder te lezen.
12 (14) Swinkelsche
2013, Frank Pont
Spelers van alle niveaus hebben het naar hun zin op de nieuwe baan bij Eindhoven met bos-, heideen waterholes. “Niet de beste golfbaan van Nederland, wel één van de leukere!”, aldus een jurylid.
Andere oordelen: “Een erg leuke baan: drivable par-4’s, lastige par-3’s, reachable par-5’s. Alles
waardoor een goede speler wordt uitgedaagd, geprikkeld en getest is aanwezig” en “Een spektakel,
daagt je geregeld uit, met unieke holes, waaronder een hole die je op drie manieren kunt spelen” en
“De baan dwingt tot nadenken. Dat er onder sommige greens olifanten begraven liggen, mag de pret
niet drukken.” Sommige juryleden vinden dat het onderhoud een tandje beter moet en anderen
vinden de holes met water minder goed. “Maar zonder de waterholes is de baan beter dan The
Dutch, The International en Lage Vuursche.”

Top 15 "leukste banen"
Dit is een ranglijst op basis van de reacties van het Top 50 panel.

1. De Pan - Een jurylid: “Een enorm afwisseling van holes.”
2. Haagsche
3. Swinkelsche - Andrew Hastie: “Een moderne baan en toch ook ‘quirky’ (eigenzinnige)
holes.”
4. Texelse - “Vooral de back nine.”
5. Domburgsche
6. Noordwijk, Rosendaelsche, Kennemer, Toxandria, Stippelberg
11. The Duke - Inder van Weerelt: “Niet de langste baan maar voor iedereen een leuke
uitdaging!”
12. Goyer - “Niet al te moeilijk en de baan ziet er vaak goed uit.”
13. Regthuys - Bart Bikker: “De baan met de meeste ‘gimmicks’ erin, van schelpenbunkers
tot de Omringdijkhole en Tulpenhole. Echt dé fun-course van Nederland.”
14. Nunspeet
15. Geijsteren

Top 10 Heidebanen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De Pan
Rosendaelsche
Eindhovensche
Hilversumsche
De Hoge Kleij
Swinkelsche
Stippelberg
Toxandria
Heelsumse
Geijsteren

Heathland course in het Engels duidt op binnenlandse
banen die een soort combinatie zijn van een links- en
parkbaan. Een heidebaan ligt op schrale zandgrond.
Naast heide is er lage begroeiing die je ook op links
tegenkomt. De fairways zitten vol natuurlijke bulten en
hobbels, net als bij een linksbaan. Een heidebaan heeft
in het begin heel weinig bomen maar krijgt er vaak in
de loop der tijd steeds meer bij en verandert soms zelfs
in een bosbaan.

