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De buun rorr Spiceclvcn, ditht hil Gettk art

ruint ltirtttert 60 ntirttrÍert bereikhocu.,:owel yiu

Muo.seik u/s t'iu Bot'ltolt, i.s ul uordig ltolttrluir.
hi.j ledan wtu (.ro.ssrttortr. Ert cloÍ kontt ttiaÍ
ullcen door de gentuklielijlia harcikbuurltaitl.
Da houtt laanÍ:it'h bij tritsrak roor aau
gollilug.lc trit. Dc.l)'uuic buutt. pt't'Ítit L ltrhhtti.s
nte/ !:oed larru.\ att aart 1tt'irtttt t't'.slttttr.ttttÍ Da
K r i.r tu I i j n i n lt a I a rh i I I i g.gt' rt tlt' I t o t c I Rt;.s i tla u t a

Stietrtarlteida, tltdlict? -L,l/.\ t'trt ntaerduus.s
d t' t'd ttgc ilt a n Í ttt t t.qt, I i 1 k.

lllc-g!'i\ cn. \\ itilf \ en dL- naall ontleend is

lilrl cclt follliltltisch rcn rriddcn tr.rsscn

ric bt,::crt. i5 !'L'n irantl'ckkelijkc baan.
rlrcl r e'.1 !oll'te'e Itnisch intercssante holcs.
[:intl .j.rlcn '\0 \ r)rln(i!- dc voonlali_q tandarts
.\lbcrt BoLLI: cn cnkele golfliefhcbbcrs
r'c1r nl!)0r:tUk natuuf en cclt voorntalige
:trrlt (rnr tot ccn golfbaan Ir-tet alles clop en

!'rililn. Licht siooiencle Íàirways dic zich
tussen dÈ sparrenbosscll slinqeren. r.nooie
uatelhitrclcr-nissen. strategisch gcplaatste
bunkc-rs \ornren dc hinclelnissen die de golÍèr
or crrl innen nroct voorclat hij cle grotc. en zccr
snelle greens bcreikt.

Pinky'
WU spclcn cle baan op eelt rusti_sc

clinsdagmorgcn. Dit op aclvics viln .los

Schoolnteesters. zou'el Iid bii ons op
Crossrnoor als hier op SpieÍiclven. dic ons als

cfossntoof lllagaz I Itclfr
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gast vcrgczeld. "Dc ochtenden zijn ovel het

algenreen rr-rstig.". r'ertclt hij ons, "cr.r daardoor
ideaal om een starttijd te regelen." Toevallig
speclt cle "darnesdag". clic norrnaal pas orn l2
uur bcgint. deze dag op verplaatsing. zoals onze

zuiderburen dat zo flaai plegen te zeggen. Bij
dc kollic stelt Jos ons vool aan ecn van clc twee

ffi lL,.."tlllï;--.''ïi

h tt*'t"clari'^schcf I Pinkv. oÍicucl
-! : ancire \an

+**x pinrten, di'
longhittcr van de

jalen 50 cn 60 op

dc Ncdcrlandse
tour. Dezc, net

als oÍlzc pro

Jan Laarrran,
vool'n-laligc
caddie ( Pinky
op De Dorrmel)
sloeg zijn bal in

die .jarcn al rleel dan 300 meter ver. "Niet

gek voor zo'n klein nrcnneke eh.". lacht hij

ons toc als rie zijn inrniddcls indcrdaacl niet

nrccl zo inrposante gcstaltc in ons oprrerlen.
"En dan lnoet je bedcrrkcn dat ons nratcriaal
hecl u,at minder w,as dan tcgcnwoordig. Maar
ja." r'crvolgt Pinky. "rlijn probleenr was altijd
hct puttcn. Soms," clkcnt hij. "had ik wcl dric
of mccr pLrtts nodig. dus wcg voordccl van

cfossnloonra-qazille

lange drives. Ik kon ile spanrring niet goed aan.

Stiekem was ik wcl eens blij als mijn goede

positic in de wedstrijd op een gegevcn molrent
verloren ging." geeÍt hij open toe. "dan kon

ik tennrinste weer ontspannen spelen." Toch

werd hij vorig jaar, innriddels in de zcventig,
nog Íiaai derde bil dc Van Lanschot Cup op

Dc Dotttrnel. dc prr'stigieuze scniorcn pro

kampioenschappcn. Achter Jan Dolrestein
cn Ton O'Mahoncy, ook trvcc lcgcndarische
golÍ-cls. Voor hij in zijn specialc rozc gcspoten

buggy dc baan ingaat met cen pupil, die hrj

op dczc rvijze vlot naar intercssantc plckkcn

op dc baan kan brcngcn or.n daar tc ocÍ'cnen.
gccÍi hii ons nog ccn advies mcc our dc baan
gocd tc spelen. "Mct ccn op de fairway. rnet

twcc op de grecn cn nrct drie in de holc. en dan

l8 kccr." Brccd lachcnd nldt hi; wcg. zich nog

orrrdraaicnd oln tc rocpen dat wc vooral Jan

Laarr.nan dc groctcn nroeten docn.

Kort out, lang in
De baan is niet lang, van dc heren front tee 573?

luretcr', tegen 6043 nreter op Crossr.noor. En dat

ook nog eens verdeeld via 2759 mctcr over de

eel'stc negen holes en 316[l nreter over dc tweede

negen. Maar liefst 409 nreter verschil. Ook het

karaktcr van de ccrstc ncgcn zijn gehccl anders

dan dic van de tvn'ecdc ncgen. Eerst spcel je in
ccn bosrijkc orngcr"ing. later krijgt dc baan een

vcel opcncl karaktcr. Wel met vccl glooiing en

hicl cn daar blindc slagerr. En zoals gezegd
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veel langere holes. Neem bijvoorbceld de Par

4 Hole 16. Maar lieÍ'st 420 rneter lang. Vijf
lrcter meer en je hebt een Par 5. Echt iets voor'

Pinky. Hole l2 is eerr stroke l8 Par 3. Wat ons

betreÍi een van dc lastigste strokc l8 holes die
we tot nu toe hebben gespeeld. Van hoog naar
laag rnaar dan wcl hclenraal schuin naar links

weglopend en ccn benodigde cally van 160

meter om de green tc haletr. Ook ecn feest voor
dc longhitters nret plccisie

Hccl erg lang. tenrrrinste voor een Par 3, lijkt
Holc 8. Althans volgens het cacldicboekje.

Maar liefst 424 mctcr lang staat cr. Duidelijk
ccn foutjc, \\iant dc holc is vanaf dc front tee

l5tl meter. Secuur aanspelen is hicr echter
vcrcist, want onr dc green te bclcikcn nroet je

29
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Fraai uitzicht
Wie dan na zijn of haar londje de kans krijgt
orn lekker op het terras uit te puffen kan

ontspannen kijkcn naal de achtcrop komende

golfers en genieten van hur.r wel of niet gelukte
pogingen vcilig op de green van 18 te landen.

Een green die als ecn duo green verbonden is

met die van 9. zodat het prettig toeven is omdat
je, hoog gezeten plachtig naar de uitholende
golfers op beide greens kunt kijken. Eten en

drinken zijn op Spiegelven prima verzorgd
vanuit de keuken van het erbij gesitueerde

hotel, dat geëxploiteerd wordt door de

eigenaren van La Butte aux Bois.

Sp iegelven Go lfc' ltr b Genk
Wi ent es m ee rs tracr t I 09
3600 Genk België

Te|.0032-89359616
r lrr r'..Vrfu'gi'/t't,ll. ic
v'u'w. s Í i e m e rlt e i de. b e

Routeplan
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de er voor liggende bunkcr over. waarnaje nog

[raal'zcven ureter over hebt om de bal te latcn
landcn cn stoppen. De er voor liggende Holc 7,

een par 4 rnet strokc index I. zal voor menig
speler ook al gcnocg rnoeite opleveren. Goed

uitkomen voor het water met jc tweede of derde

slag en vervolgens naal de green ovcr dc fraaie
waterpartij. heeft al vaak geleid tot verstoorde
illusies over een fraaie score.

Spectaculaire slot hole
Hoewel de voorlaatste hole golftcchnisch het

nodige rraagt. het is een par 3 van 154 ureter'

voor de hc-ren met hoger liggende green die
goed be\\aakt uordt door een lastige bunker.
blijft vool relen de slot l.rolc hct rneest in de

herirrrclin,' Ferr Par 5 rart 471 Inetcr voof
de heren cn i89 voor de dames. E,en blinde
afslag \oor de wcrkelijke longhitters. terwijl
dat voor cle u'at l-rogerc handicappers vaak
pas bij hLrn trveede slag hct geval is. Lastig is

daarbij dat op links een waterhindclnis is. die
uiteraard rclr.neden moet worden. Dan vraagt

de hole ecliter orn zccr nauwkeurig spel, war-rt

ongcvcer I l5 lneter voor de grccn gaat de hole

steil naar beneden. waar nog net voor hct water

een strook Íàilrvay ligt. waarvandaan de grecn

eventuccl nog zou kunnen \À,orden bereikt.
Beter is het cchtcr dc bal voor de steile kant tc

leggen en r andaar dc slag naal de, ook alweer,

goed gebr,rnkerde eu flink geonduleerde

green te nraken. Met licht sarcasurc heeÍt de

baaneigc-naar 200 meter voor de green een

tegel in de Íàir*ay aangebracl-rt r-net de tekst
"denk niet dat u John Daly bent." Misschien
vool de een een aansporing voolzicl-rtig te zijn,
maar het zou ons nict verbazen als er anderen
juist door solden aangespoord alles uit de kast

te halen en het toch te probelcn. Vaak rret de

nodigc straÍilagcn als gevolg.
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