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Nieuwe 27-holes baan aan De Groote Peel
Op 7 kilometer afstand van De
Swinkelsche ligt Golfbaan het
Woold, die net als de buurman 27
holes telt. Het gaat heel goed met
Het Woold die iets ouder is dan de Swinkelsche. Hoe is dit succes te verklaren in
een provincie die al 40 clubs telt?

Professional
Rob Mouwen

om een golfbaan te beginnen. Het avontuur begon in
2000 met de opening van de
9-holes par-3 baan van Hett
Woold. Deze laagdrempelige baan bleek een schot in
el
de roos en dus werd al snel
g.
nagedacht over uitbreiding.
De nieuwe 18-holes
golfbaan, die vorig jaar
open ging, was een groot
n
project waarin vijf partijen
samenwerkten: exploitatiemaatschappij Green
naren)
Valley Resort (de baaneigenaren),
de gemeente Asten, de provincie,
IVN en het waterschap. Bij de aanleg
is veel ‘nieuwe natuur’ gerealiseerd
en het golfterrein is nu een nieuwe
ecologische verbindingszone tussen
natuurgebied Starkriet en de Groote
Peel. Het aantal diersoorten op het
85 hectare grote gebied is meer dan
verdubbeld sinds de 18-holes baan
open is.
Het Woold is ontworpen door
Han Wessels, een landschapsarchitect die als baancommissaris op GC
de Gulbergen enkele extra holes
ontwierp en nu baancommissaris
op Het Woold is. Wessels liet vier
landschapskarakters van vroeger
terugkeren: bos, natte gebieden,
heidevelden en een moeras met
waterpartijen. Maar de baan ligt
op zand, de ideale ondergrond voor
golf. De greens zijn hard, de goed
gedraineerde fairways ook, dus de
bal krijgt veel rol.

De range van Golfbaan het Woold zit vast aan het clubhuis en heeft ook een rieten dak.
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Het clubhuis

 

    
Hole 1, een van de bosholes van Golfbaan het Woold
Door Chris Veldkamp

D

Het Wehrmachthuisje, een minimuseum, staat midden in de baan.
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e parkeerplaats van Het Woold
is vol als we half november
een bezoek brengen. Een volle
parkeerplaats is volgens de initiatiefnemers regel en geen uitzondering
op de baan aan de rand van Nationaal Park de Groote Peel.
Golfbaan het Woold in AstenHeusden heeft een 18-holes baan
en een 9-holes par-3 baan. De grote
par-72 baan met de naam De Vier
Eijken is nog maar vijftien maanden
open. De par-3 Gezandebaan bestaat
al sinds 2000. Veel golfclubs hebben
het moeilijk, maar Het Woold draait
goed en is geliefd bij greenfeespelers.
Op de website Leadingcourses.com
geven golfers de baan een ruime 8
als gemiddeld cijfer.
Het succes van de jonge baan en
club in moeilijke economische tijden

is vermoedelijk te verklaren door de
lage financiële drempel en wat je
daarvoor terugkrijgt: een leuke en
mooie baan, een goede golfschool en
goede horeca.
Het duurzaam gebouwde clubhuis
met rieten dak en Golfrestaurant
Volentieri is dit jaar geopend. Bij de
bouw zijn heel bewuste keuzes gemaakt. Er is veel glas, er is een overdekt terras met een buitenbar en een
open terras. En de drivingrange zit
vast aan het clubhuis. Als je een kop
koffie drinkt zie je 15 meter verderop
iemand afslaan op de 300 meter
lange range. Pal naast het clubhuis
liggen vier grote oefengreens.
‘We wilden iets compacts, dat
mensen elkaar zien, dat je de pro
over het terras ziet lopen’, vertelt
Frans van Eijk, een van de eigenaars
en lid van het managementteam.’
Frans van Eijk en zijn broer Jan ko-

men uit de horecawereld en hebben
over elk detail van het restaurant
en terras goed nagedacht. Frans van
Eijk: ‘We hebben al onze kennis gebruikt bij de bouw van het clubhuis.
Een golfbaan is meer dan golf alleen,
het moet een beleving zijn.’
Gastspelers zijn welkom. Zij kunnen telefonisch een starttijd boeken
en een greenfee kost 45 euro. Om sociale redenen kunnen leden van Het
Woold niet reserveren op internet.
Voor hen is er midden in het clubhuis
een elektronische variant van een
ballenspiraal. Leden moeten dus naar
de club komen. De receptie kan met
behulp van camera’s zien of er ook
op hole 10 gestart kan worden. Er is
ook bewust voor gekozen om iedereen in eigen dienst te nemen, van de
horecamedewerkers tot de greenkeepers. Van Eijk: ‘We doen alles zelf, we
willen de lijnen kort houden.’

VROUW VAN EUROPARLEMENTARIËR MEDE-EIGENAAR
Het Woold is een particuliere
baan, de club heeft een gebruiksovereenkomst en exclusief speelrecht.
‘Frans zit namens de baan in het
bestuur van de club’, vertelt secretaris Frank Mouwen, de vader van de
golfpro op Het Woold, Rob Mouwen.
‘Er is sprake van een sterke eenheid
tussen de baan, de club, de horeca en
de golfopleiding.’
Golfvereniging Het Woold telt
inmiddels 940 leden, van wie 130
jeugdspelers. Leden hoeven geen certificaat te kopen. ‘Mensen kopen een
speelrecht’, legt secretaris Mouwen
uit. ‘Voor de kleine baan betaal je 390
euro per jaar, maar geen inschrijfgeld. Voor de grote baan betaal je
790 euro plus eenmalig 250 euro
inschrijfgeld. Speelrecht op beide banen kost 900 euro. En leden betalen

50 euro per jaar aan de vereniging.’
Voor kinderen zijn de tarieven heel
laag en er is een jeugdplan en talentenplan ontwikkeld. Mouwen: ‘Door
de aandacht voor jeugd hebben we
veel veertigers met kinderen onder
de leden.’
De baan vlakbij Eindhoven en
Helmond is niet alleen eigendom
van de broers Van Eijk maar ook van
de echtgenote van VVD-europarlementariër Toine Manders. ‘Zij zijn
goede vrienden van ons en in 1998
golfenthousiast geworden’, zegt
Frans van Eijk. Manders speelt niet
vaak golf, maar hij heeft wel een
nieuwe golfstok ontworpen en op de
markt gebracht: ‘The Hammer’. Het
is een korte golfclub die je met één
hand kan slaan om een bal onder een
boom weg te tikken.
De families Van Eijk en Manders
besloten zo’n vijftien jaar geleden

WEHRMACHTHUISJE
De holes zijn geïntegreerd in het
oorspronkelijke, licht glooiende
landschap. Een riviertje, de Eeuwselse Loop, is omgelegd en slingert
nu door de baan. De oorspronkelijke
heide wordt teruggehaald en in
de baan zijn enkele biotopen die
je niet mag betreden. Er zijn geen
snelwegen of spoorlijnen in de buurt
en midden in de baan staat een
opvallend monument, een van de
‘Wehrmachthuisjes’ uit de Tweede
Wereldoorlog. In deze huisjes zaten
Nazi’s die zoeklichten richtten op
vliegtuigen van geallieerden. De Nazi’s probeerden de bommenwerpers
neer te halen met jachtvliegtuigen
en beschietingen vanaf de grond. Het
huisje is nu een minimuseum. Speel
je als gast op Het Woold, neem er
dan (tijdens je ronde) even een paar
minuten de tijd voor.
Na de opening van de grote baan
is de 9-holes par-3 baan gerenoveerd
en daar is verlichting aangebracht.
Al sinds de opening van de par-3
baan in 2000 geeft Rob Mouwen les
op Het Woold. Mouwen is bekend als
organisator van jeugdgolfkampen
maar vooral als een van de eerste

Neder
Nederlandse specialisten in putten. De
PGA A-professional is opgeleid door
puttgoeroe Harold Swash en richtte
op Het Woold de Rob Mouwen Putt
Academy op. Mouwen is nu puttcoach van European Tour-speler Joost
Luiten en Ladies European Tourprofessional Marieke Nivard.
Op Het Woold beschikt Mouwen
voor zijn golf- en puttlessen over een
professionele indooraccommodatie
met een simulator, een kunstgras
green en videocamera’s in alle hoeken. Daar is Joost Luiten soms uren
putts aan het trainen terwijl zijn
stroke met video en software wordt
geanalyseerd. Maar Mouwen geeft
les aan spelers van alle niveaus – en
tegen normale tarieven. De golfopleiding van Mouwen is volgens de
initiatiefnemers van Het Woold een
van de redenen dat de baan een succes is geworden.
AANBOD EN VRAAG
In Noord-Brabant zijn veel meer
banen dan in andere provincies en in
de directe omgeving van Het Woold
zijn ook enorm veel andere banen,
bijvoorbeeld mentorvereniging De
Gulbergen uit 1990 en sinds kort
Stippelberg en de Swinkelsche.
Is het aanbod niet te groot? Nee,
denkt Frans van Eijk. ‘Er zijn veel
banen maar er wonen hier ook veel
mensen. En onder hen zijn veel
golfers, het percentage golfers is hier
groter dan in de rest van Nederland.
En met de par-3 baan trekken wij al
heel lang een heel breed publiek.’
‘Onze kracht is dat we op de par-3
baan al heel snel baanpermissie geven’, vult professional Rob Mouwen
aan. ‘Wat de NGF nu aanmoedigt,
snel mensen in de baan toelaten, dat
doen we hier al sinds 2000. Dat is
succesvol. In de beginjaren namen
we 150 tot 200 GVB-examens per
jaar af.’
Gastspelers zijn welkom op Het
Woold. Aan de baan ligt Gasterij het
Woold voor groepen tot maximaal 26
personen en op 2 kilometer afstand
is hotel Huys van Heusden. Meer
informatie: www.golfbaanhetwoold.nl
en www.robmouwen.nl.

