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DUTCH-GOLF-PUTTEN

Een impressie van Dutch Golf Putten

De greens zijn
klein en vaak
moet een goede
chip de
score redden
Hole 1: niet makkelijk, wel mooi en spannend.
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Een golfbaan die goed met de trein te
bereiken is!

Een klein en knus clubhuis.

DUTCH GOLF PUTTEN
H E T O O R D E E L V A N G O L F. N L W E E K LY

Deze paaltjes geven de grens van beschermde natuur aan.
Niet betreden!
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PAR 64, NEGEN HOLES

Dutch Golf Putten is een
‘eenvoudige’, openbare
par-drie-/-vierbaan zonder
pretenties. Op de vijf parvier’s moet je de bal goed
plaatsen. Ze zijn wel wat
smal en rechttoe-rechtaan,
afgezien van hole 1, een
par-vier met kronkelende
waterhindernissen. Die
natuurlijke bochten zouden
welkom zijn op de andere
lange holes. Het is een
goede baan voor beginners
en spelers die het korte
werk willen oefenen. De
greens zijn klein en vaak
moet een goede chip de
score redden.

De greens zijn uitstekend
voor de tijd van het jaar. De
fairways hadden dringend
een eerste maaibeurt
nodig bij ons bezoek begin
april. Tot nu werd gespeeld
van goed verzorgde kunststof afslagplaatsen, maar
die worden vervangen
door mooie nieuwe tees
van gras. “Door de vergrijzing is er meer behoefte
aan negen-holesbanen”,
zei mede-eigenaar Jart
Sluiter in 2010. “Ze willen
golfen, maar niet vier, vijf
of zes uur in de baan zijn.
Dutch Golf speelt in op
deze behoefte.”

De baan uit 2010 (van Jart
en Ellen Sluiter en geopend
door zoon en pro Tim en
Pieter van Vollenhoven)
is eenvoudig maar leuk.
Hetzelfde geldt voor het
clubhuis en de shop. Bij
twee recente bezoeken
troffen we verschillend
personeel en ze waren
allemaal even vriendelijk.
De baan onderscheidt zich
verder door de kwalitatief
hoogwaardige oefenfaciliteiten: lange range, oefenbunkers, een reusachtige
puttinggreen (2600 m2) en
een kunstgrasgreen voor in
de winter.

Dutch Golf Putten is een
jonger broertje van Dutch
Golf Hattem, ook een
korte, openbare baan met
goede en uitgebreide
oefenfaciliteiten. Jaar- of
zomerlidmaatschappen
zijn goed te betalen en op
dinsdag is er een inloopochtend, ook voor greenfeespelers. Verder hebben
we zelden een school
gezien naast een golfbaan,
maar hier er staat één. Een
uitgelezen kans om veel
kinderen met golf kennis
te laten maken. Leuk is het
gerinkel van slagbomen als
er een trein langsrijdt.

Het is een laagdrempelige
golfbaan en daar kunnen
we er niet genoeg van
hebben. De baan is leuk
maar niet onderscheidend;
daarom blijft het cijfer
steken op een 7-. De baan
ligt tussen een spoorlijn en
drukke doorgaande weg.
Het spoor geeft je het
gevoel alsof je in Engeland
golft, de weg is wat lawaaierig. Maar de mooie omgeving – houtwallen, -singels,
grasland en bosjes – maakt
dat we graag terugkomen.
Ook vanwege de prima
prijskwaliteit-verhouding:
dertig euro voor een dag!

Greenfee € 20 (ma-vr), € 25 (weekend);
dagkaart € 30 (ma-vr), € 35 (weekend).
Op sommige tijden is hcp 54 vereist.
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Toegankelijke b a a n vo o r b eginners
Go ede o efenfacil it eit en
Betaalbaar
Een treins poort je l a ngs de b a a n

• He t ve r k e e rs l awaai van e e n w e g
• E n k e l e r e ch ttoe - r e ch t aan p ar-vi e r h ol e s

Grappige mikdoelen op de range.

Dutch Golf Putten hartje zomer: een groene oase met veel water.

Nijkerkerstraat 99-a, 3882 PE Putten
Bunschoterstraat 23
3828 NR Hoogland
033-2463758
dutchgolf.nl
facebook.com/ Dutch Golf Putten

Putten ligt op Landgoed Bokhorst, onderdeel van
de ecologische hoofdstructuur.

Alle holes krijgen nieuwe tees van gras.

Banen in de buurt Edda Huzid 9 km, Zeewolde
10 km, Hoogland Amersfoort 12 km, De Hoge Kleij
16 km, Harderwold 17 km, Soestduinen 18 km,
Goyer 19 km

Volgende keer:
GOLFBAAN
NAARDERBOS
Jouw mening geven?
Schrijf een beoordeling op:
Dutch Golf Putten heeft een lange range.
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