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Swinkelsche een topbaan met lage drempel
Noord-Brabant telt steeds meer banen en ontwikkelt zich tot een waar
golfparadijs. Op de volgende pagina’s
aandacht voor twee nieuwe Brabantse
projecten die vlak bij elkaar liggen: Het
Woold en De Swinkelsche.

‘Een ervaring als op de Pan of de
Eindhovensche, waarom zou dat niet
kunnen op een nieuwe baan?’ zegt
Frank Pont over zijn ontwerp. ‘Dit
is een goede en mooie omgeving,
met een goede ondergrond en een
lage grondwaterspiegel. Ik noem de
zandgronden dwars door Nederland,
van de Utrechtse heuvelrug tot de
binnenlandse duinen in Brabant,
altijd de Sandbelt van Nederland,
een verwijzing naar de beroemde
Melbourne Sandbelt waar enkele van
de beste banen van de wereld liggen.
Dit gebied met zandverstuivingen en
heide is qua droogheid vergelijkbaar
met een duinbaan en dankzij de
goede samenwerking met aannemer
FL Liebregts hebben we iets moois
kunnen bouwen.’
Door de zandondergrond en extra
drainage is de baan het hele jaar te
spelen en Pont kon door de vorm van
het terrein ook een goede routing
maken; de holes sluiten mooi op
elkaar aan. Pont: ‘De speler heeft
gedurende een ronde het idee dat hij
speelt op een nog veel groter gebied
dan de werkelijke grootte.’

Bos en hei op de nieuwe topbaan in Someren: De Swinkelsche.
Door Chris Veldkamp
De twaalfde van de Swinkelsche, een par 3 in het bos.

De par-4 elfde kronkelt langs een grote waterhindernis.

N

ederlandse golfers hebben
geluk. Ook al zitten we in een
economische crisis en daalt het
aantal gespeelde ronden, toch komen
er in deze periode veel topbanen bij.
Het zijn projecten waarmee al voor
de recessie begonnen was. Eerst The
Dutch in Gelderland en Stippelberg
in Noord-Brabant. Toen The International bij Amsterdam. En een vierde
topbaan is bijna af: Golfbaan de
Swinkelsche in Noord-Brabant.
De Swinkelsche, gelegen in het
plaatsje Someren vlakbij Eindhoven,
haalde al bij de aanleg de internationale golfpers, net als The Dutch,
Stippelberg en The International.
Dat had te maken met de mooie
locatie van de baan, de reputatie van
architect Frank Pont en de inzet van
een beroemde ‘shaper’ (kraanmachinist). Het tijdschrift Golf Course
Architecture schreef: ‘Architect Frank
Pont heeft op de Swinkelsche shaper
Conor Walsh ingehuurd voor het
fijne werk. Walsh werkte eerder met
architect David Kidd op de Castle
Course van St Andrews en op Machrihanish Dunes.’ Kidd is een van
de beste architecten van de wereld

en ook de architect bij wie Pont
het vak leerde. Walsh nam contact
op met Pont nadat hij een foto had
gezien van een prachtige boshole (de
negende) op de Swinkelsche; hij was
hierdoor geïnteresseerd geraakt in
het Nederlandse project.
Het project is nu bijna af. De
par-3 baan van de Swinkelsche en
de aquarange met golfschool zijn
al open sinds juni 2011, acht holes
(10-17) van de 18-holes baan zijn in
september geopend en de andere
holes worden op 2 januari 2013 in
gebruik genomen.
OUDE BANEN ALS VOORBEELD
Tijdens een wandeling langs alle
holes legde architect Frank Pont
uit wat hij heeft ontworpen en
verschafte mede-eigenaar Hendrik
Swinkels aanvullende informatie.
Pont ontwierp eerder in Nederland
Land van Thorn en Golfpark de
Turfvaert. Hij werd bekend door zijn
renovatiewerk op Harry Colt-banen
als De Pan, Haagsche, Eindhovensche
en Kennemer en doet nu ook restauraties van Colt-banen in Frankrijk en
Groot-Brittannië. De familie Swinkels (de broers Hendrik en Harrie,
Harries echtgenote en enkele van de

kinderen - allen geen familie van de
bierbrouwers) is eigenaar van het
golfcomplex.
De baan ligt onder meer op grond
waar de broers Swinkels voorheen
een agrarisch bedrijf hadden met
koeien en varkens. De familie bood
architect Pont een ideaal gebied voor
een golfbaan: 90 hectare groot, puur
zand als ondergrond en omzoomd
door dennen- en eikenbossen. Frank
Pont kreeg hier ongeveer carte blanche om een baan met de allure en
kwaliteit van de Haagsche, Eindhovensche of De Pan aan te leggen.
‘Frank kreeg de vrije hand, mocht
hier zijn ideeën verwezenlijken’,
zegt Hendrik Swinkels. ‘Híj heeft
er verstand van, wij niet. Maar we
hebben wel over zijn schouders
meegekeken. Frank heeft ons banen
als de Eindhovensche laten zien.
We vinden die oude klassieke banen
heel mooi. Bij die banen was er vaak
geen gebrek aan ruimte. Wij hadden
de oppervlakte om het niveau van
die oude banen te halen en we zijn
er denk ik in geslaagd. Het doel was
een baan die leuk is om te spelen
voor beginners maar tegelijk een
uitdaging vormt voor goede golfers.
Dat is gelukt door grote greenomge-

vingen en brede fairways. Maar daar
moet je dus ruimte voor hebben.’
Golfers van elk niveau zullen
enthousiast zijn over de schoonheid
van de omgeving en het ontwerp.
Om de Swinkelsche in enkele woorden te typeren: brede fairways, een
goede routing, grote greens met
flinke glooiingen en heel veel ruimte
eromheen, grote bunkers met grillige randen, bos, heide, water. Maar
vooral: enorme variatie. Elke hole is
anders (en dat mag je ook verwachten van een architect die zijn bureau
Infinite Variety Golf Design heeft
genoemd). Het ontwerp is modern
én klassiek. Er zijn lange en korte
holes in alle windrichtingen. Er zijn
‘moderne’ holes met water, maar
er is ook een hole die geïnspireerd
is op de leuke par-4 tiende van De
Pan, waarbij heuvels een deel van
het zicht op de green blokkeren. Er
is ook een hole die doet denken aan
de par-4 tweede van de Eindhovensche. En één hole heeft zelfs iets weg
van de Road Hole op de Old Course
van St Andrews: hoe ver durf je af te
snijden over de out-of-bounds-grens
(of hoe dicht durf je langs de grens
te slaan)? Overal geldt dat de brede
fairways ervoor zorgen dat minder

goede golfers altijd een weg naar
de green kunnen vinden, hoewel
die soms lang is, terwijl de ervaren
golfer overal wordt uitgedaagd om
te kiezen tussen lange maar veilige
wegen naar de hole of korte maar
riskante wegen.
Elke hole heeft vijf tees (zwart,
wit, geel, blauw en rood). Van zwart
is de Swinkelsche een kleine 6.500
meter en een serieuze uitdaging.
BOSHOLES
Vijf holes zijn in bos aangelegd,
iets dat tegenwoordig bijna nergens
meer lukt in Nederland, maar dat op
de Swinkelsche wel kon omdat er
in de directe omgeving veel natuur
gecompenseerd is. Het golfterrein
is onderdeel van een een nieuwe
ecologische verbindingszone en een
nieuw recreatiegebied.
Maar de baan zelf is ook natuur:
vooral bos en heide. Er is veel zand
verplaatst om de komende jaren op
de voormalige agrarische stukken
land het heidelandschap terug te
brengen dat er tot vroeg in de vorige
eeuw lag. Dat landschap is ook
náást de baan te bewonderen, op
de Strabrechtse Heide, het grootste
heidegebied van Nederland.

KWALITEIT MAAR LAGE DREMPEL
Het plan voor de baan werd
opgevat rond 2000. Het vergunninggentraject duurde ongeveer 8,5 jaar.
De Swinkels-familie financierde het
project met eigen vermogen, dat
aangevuld werd door de verkoop van
zand tijdens de aanleg van de baan.
‘Hoge kwaliteit maar laagdrempelig’, dat was het motto van de
initiatiefnemers bij de plannen en
aanleg door aannemer FL Liebregts.
Frank Pont noemt als voorbeeld de
laagdrempelige topbaan Bethpage
Black Course bij New York: ‘Bethpage
is een public course waar iedereen
kan spelen, maar de baan is ook al
twee keer gastheer geweest van een
major, het US Open.’
De lage drempel uit zich in lage
tarieven. Wie ouder is dan 31 betaalt
950 euro per jaar voor speelrechten
op alle 27 holes van de Swinkelsche.
De jaarlijkse clubcontributie is 75
euro, de eenmalige inschrijfkosten
bedragen 250 euro. Gastspelers betalen nu 35 euro. Op 2 januari, als alle
holes open zijn, wordt dat 55 euro.
In de directe omgeving (zuidoostBrabant) zijn veel andere golfbanen.
Het Woold (zie pagina 20-21) ligt 7
kilometer verder en Golfbaan Stippelberg is 17 kilometer verderop,
hoewel die baan aan de andere kant
van Helmond ligt. De gebroeders
Swinkels zien de nabijheid van
andere (nieuwe) banen niet als obstakel voor succes en ze hebben over
belangstelling niet te klagen. Een
eerste open dag, in oktober 2011,
trok maar liefst 1200 belangstel-

lenden en bij een open weekend in
oktober van dit jaar kwamen er zo’n
2.000 mensen. ‘We zijn tevreden over
hoe het tot nu gaat,’ zegt Hendrik
Swinkels, ‘het aantal bezoekers en
leden stijgt gestaag.’
Dat er veel golfbanen zijn in
Brabant, dat ziet de familie als een
uitdaging. ‘En we houden wel van
uitdagingen. De opzet was een kwalitatief goede baan. Je móet kwaliteit
bieden, anders heb je geen bestaansrecht. Uit ons onderzoek is naar
voren gekomen dat er plaats is voor
hoge-kwaliteitsbanen als de Swinkelsche. Als we onze kans niet hadden
gezien in de markt, dan waren we er
niet aan begonnen.’
Golfbaan Stippelberg, de andere
nieuwe topbaan in zuidoost-Brabant,
ook 90 hectare groot en aangevuld
met een korte 9-holes baan, was
aanvankelijk besloten zoals The
Dutch en The International. Maar
Stippelberg laat nu toe toch greenfeespelers toe ‘mits de baanbezetting
dit toelaat’. De Swinkelsche onderscheidt zich echter van Stippelberg
door de toegankelijkheid van de
baan. Waar Stippelberg erg pittig is
voor minder ervaren spelers, van
de tee en rondom de green, is op de
Swinkelsche goed gebruik gemaakt
van een van de ontwerpprincipes
van Harry Colt: ‘Design severely for
the scratch player but sympathetic
for the bogey man.’ Golfers van elk
niveau kunnen er plezier hebben en
scoren, hoewel het op en rondom
de greens van de Swinkelsche ook
hard werken zal zijn. De Swinkelsche
onderscheidt zich verder door een
uitstekende routing, een zwak punt
van Stippelberg. Smaken verschillen, maar zeker is dat Stippelberg en
de Swinkelsche beide fantastische
aanwinsten zijn.
De Swinkelsche heeft tot nu
toe geen PR-lawaai gemaakt zoals
The Dutch dat destijds deed maar
Hendrik Swinkels hoort bijna dagelijks positieve reacties: ‘Al heel wat
mensen van andere banen hebben
een kijkje genomen en gespeeld op
de acht holes van de championship
course die al open zijn. In ons tijdelijke clubgebouw – een nieuw gebouw
volgt later – merken we dan dat ze
heel enthousiast zijn. Ze vertellen
het door aan hun vrienden en een
paar weken later komen anderen van
hun club kijken of de baan inderdaad
zo mooi en goed is als ze gehoord
hebben. Die mensen zeggen dan: “Ja,
het is inderdaad waar ...” Dat golfers
uit de omgeving zo enthousiast zijn,
dat is het mooiste compliment dat
we kunnen krijgen.’
Gastspelers zijn welkom op de
Swinkelsche. Meer informatie: www.
golfbaandeswinkelsche.nl.

