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Het spiegelke van de hemel. Dat was de benaming van een

schitterende natuurparel net buiten Cenk. Daar, in de

buurt van dat ven, wilden de vroede vaderen iets doen voor

de natuur. Het spiegelke reflecteerde niet alleen de hemel,

maar ook de afvalberg die zich door dejaren aan de rand

van de stad had opgetast. En die weerspiegeling was niet

alleen doorn in het oog van het stadbestuur, maar vooral

ook fnuikend voor de mooie natuur in de omgeving. Op

enig moment in de tweede helft van de jaren tachtíg van

afgelopen eeuw kwam de vraag op het bordje van Albert

Bouts.

De tandarts bleek niet alleen overweg te kunnen met vul-

lingen maar wist de 68 hectare natuur, met daarin het

vuilstort, prima in te vullen. Bouts, fervent golfer in

Houthalen, had zich verdiept in alles dat met golf en golf-

baan te maken had en was prominent lid van de baancom-

missie in Genks buurgemeente. De enthousÍaste

Limburger bleek de geknipte persoon om een stout plan

vorm te geven. De tandarts nam de handschoen op nadat

hij zich verzekerd had van een negental kompanen die,

evenals hijzelf, goed in de slappe was zaten. Daarnaast

werden Ínvesteerders gevonden die een hotel annex club-

huis en alle daarbijbehorende ruimtelijkheden als

restaurant, shop et cetera zouden realiseren.
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Ron Kirby, een Amerikaans golfbaanarchÍtect die zijn

sporen over de hele wereld al had verdiend, kreeg het

tekenwerk op zijn bord en slaagde er in, een perfecte

golfbaan binnen de mogelijkheden van de plek aan de

zuidkant van de E3r4 te realiseren. Bovenop de met een

fikse laag moederaarde afgedekte afvalberg kwamen

naast twee teeboxen voor de grote baan (de afslag van 10 en 12)

negen par-3-holes te liggen en de rest van de championships-

course werd keurig om de berg heen gedrapeerd.

Terwijl voortschrijdend inzicht en een bijzonder gunstig

exploitatieklÍmaat het golfgedeelte geen windeieren

legde, ging het aan de horecakant diverse keren goed mis.

"Totdat er ervaren hoteliers met het project aan de slag

gingen", zegt manager Bart van Kerckhoven. De uitbaters

die in het restaurant La Butte aux Bois in Lanaken hun

sporen al verdiend hadden, toverden een failliete boedel

om in een van de beste hotels van België. "Met een

bezettingsgraad van meer dan vijfenzeventig procent en

een restaurant dat een klinkende naam heeft in heel

België tot ver over de grenzen." Van Kerckhovens

enthousiasme wordt in zowat alle glossy magazines die er

aan de overzijde van de Maas verschijnen uitvoerig

onderstreept. Je kunt zowat geen blad openslaan of hotel,

golf of het restaurant Kristallijn kom je tegen.
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Colftechnisch waren er natuurlijk ook de nodige

problemen. De waterhuishouding speelde Spiegelven

aanvankelijk behoorlijk wat parten. Het niet meteen

integreren van een drainage en beregening zorgden voor

aanloopproblemen. Maar toen de dubbele beregening was

gerealiseerd en ook de afwatering door de jaren heen

aanzienlijk verbeterde, kwam het Kirby-ontwerp stilaan

tot volle ontplooiing. Financieel is het initiatief altijd

gezond geweest. Albert Bouts kocht geleidelijk aan al zijn

maten van de beginperiode uit en zette dochter en

schoonzoon op belangrijke plaatsen binnen de organisa-

tie. De twee andere zonen hÍelden vanuit hun eigen

activiteiten sterke voeling en binding met het geesteskind

van pa. De grond hoefde niet gekocht te worden maar

kwam in langjarige erfpacht. De club heeft zeshonderd

leden en houdt aldus voldoende ruimte voor hotelgasten

en andere greenfeespelers. Een constructie die rendement

oplevert en dat geld vloeit weer terug in de verschillende

verbeteringen en verfraaiingen die Spiegelven hebben

gemaakt tot wat het nu is: een schitterende golfbaan en

een mooie plek om te ontspannen.

Toegegeven, misschien had men in de voorbije jaren wat

spaarzamer met de waterpartijen kunnen omgaan. Een

natuurlijk ven in het hart van het ontwerp, zo kenmerkend

dat zelfs de naam van de baan er aan werd ontleend, doe

je eigenlijk geen recht met kunstmatig aangelegde water

hindernissen. Van de andere kant, als je op zoek bent naar

een geschikte oplossing voor een waterprobleem, is een

opvangvijver een vooí de handliggend alternatieí Op de

par 3 zeventiende enkele jaren geleden en onlangs op de

achtste hole ontstonden aldus dergelijke hindernissen.

Misschien wel ter compensatie bleef de vijver die voorzien

was tussen de holes tt en tz daarom wel droog.

"Er ontstond een schitterend plekje natuur", moet Bart van

Kerckhoven erkennen. "Brem, heide, jonge dennen en van

allerlei wild en vogels die er hun toevlucht vinden. Colfers

komen er niet."
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De tennisleraar (zes jaar had hij onder andere Kim Clijsters

onder zijn hoede) dÍe zich thans met de dagelijkse gang

van zaken bezighoudt, geniet het meest als hij 's ochtends

naar zijn mooie werkplek komt.'Als de fontein klettert en

ik het water ruik en de bloemen zie. Dat is een geweldig

moment om aan de dag te beginnen." En terwijl Bart van

Kerckhoven zijn dagelijkse beslommeringen heeft en zijn

afwegingen in het kantoor maakt, doet de golfer dat op de

achttien holes van het SpÍegelven. Het is een baan waarin

je alle stokken gebruikt die je in de golftas hebt. Uitdagend

voor de longhitter zijn met name de holes 6,9 en vooral t4.

Drie par 5-holes waar verre drives mogelijkheden openen

voor bijzondere scores. Daarentegen is t6 een par 4 waar
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lengte een vereiste is. De baan kent geen extreem lange

par 3-holes, maar sommige eindigen met greens die

makkelijk voor een nachtmerrie kunnen zorgen. Een

verkeerde ligging op t7 en een bogey is een opluchting.Van

de back-tee meet de baan bijna 6roo meter; de heren doen

er iets meer dan 57oo meter over terwijl de dames nog

eens 4oo meter meer voordeel genieten.
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De greens zijn beter dan aan de Nederlandse kant van de

grens. Dat hebben de Belgen goed voor elkaar. Het geheim

op Spiegelven heet Michel Poncelet, de man die eveneens

verantwoordelijk is voor de perfecte conditie waarin

bijvoorbeeld de greens van Hautes Fagnes in 5pa en Sart

Tilman (Luik) verkeren.

Nu de baan in prima staat verkeert en de shop vernieuwd

is kan eindelijk aan de slag gegaan worden met de drivin-

grange. Achttien jaar lang duurde het gedoe over de vaste

overkapping van de afslagplaatsen op het oefengedeelte.

De Nederlandse senior-pro André (Pinky) van Pinxten heeft

het bijna al die jaren met diverse oplossingen moeten

stellen. Nu wordt er afgeslagen van onder een verrijdbare

constructie omdat de vergunning het niet toestond er een

vaste accommodatie te realiseren. "Dat orobleem is

eindelijk uit de wereld, zodat we nu aan de drivingrange

kunnen beginnen. Dat staat voor het najaar gepland", zegt

de tevreden schoonzoon van de eigenaar. Wat zou hij zich

ook verder druk maken. De golf ligt er perfect bij, geld voor

de bouw van de overdekte afslagplaatsen is er en wat

vooral belangrijk is... de fontein klatert, het water ruikt en

de bloemen bloeien alsof hun leven er van af hanst.

Voor hem is er maar één de mooiste in het land.

Tekst en foto's: Fred Sochacki

Spiegelven Colf Club

Wiemesmeerstraat to9

3600 6enk

T +32(o)89-359616

E info@spiegelven.be

Route

814 exit 32 (Genk Oost) einde afrit rechts, stoplicht

rechts (N744), na t kilometer links golfclub Spiegelven.

Greenfee r8 holes championships course

Weekdagen € 5o,-

Weekeinden € 6o,-

9 holes par 3

Dagkaart: € 25,-
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