30

Elke maand gaan Ries Rook, en twee wisselende gastspelers Adele van Tol en Thea Fennema op bezoek bij een wat mindere of bekende golfbaan om
alle aspecten van de baan te beoordelen. In deze editie willen wij Golfclub Brunssummerheide in de “Spotlight “zetten.

UITDAGEND – ONVOORSPELBAAR EN ON-NEDERLANDS BIJ
GOLFCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

Tekst en foto’s, Ries Rook

Een lange reis naar Limburg om de golfclub
Brunssummerheide te bezoeken. Je moet
er iets voor over hebben. Al snel kom je tot
de conclusie dat de lange reis het allemaal
meer dan waard blijkt te zijn.
De afspraak met voorzitter Henry Albertz en
eigenaar Fons Heuts, onze gastheren voor vandaag
gingen wij aan de slag Zij hebben veel te vertellen
over de baan en alles daaromheen.
In 1985 zijn de eerste achttien holes geopend. In
1986 volgende een par drie baan. In 1990 werd
de 18-holes baan uitgebreid naar 27 holes. Frans
geeft aan dat de baan redelijk tot goed bekend
staat in het land. Op basis van veelal mond op
mondreclame wordt ca. 80 % van de golfers aangetrokken. Alle faciliteiten vallen onder één noemer:
de golfbaan, receptie, horeca, golfshop, en greenkeeping. De platte organisatie kent korte lijnen
waarbinnen eenieder zijn taak weet uit te voeren.
Golfclub Brunssumerheide doet aan
klantenbinding
Henry, sinds ruim twee jaar voorzitter, meldt dat de
golfclub ruim 700 leden telt waarvan ca. 65% senior
is. De jeugdafdeling is heel actief om de circa 25
jeugdleden te vermaken. Jeugdtrainingen en het
organiseren van jeugdkampen horen daarbij.
Een sterk punt van de golfclub is de Communicatie
Commissie (COCO), die op alle fronten de communicatie verzorgt, zowel binnen als buiten de club.
Greenfee spelers weten de weg naar deze golfbaanbaan ook absoluut te vinden. Zo’n ca. 6.000
spelers in getal is op jaarbasis zeker niet verkeerd.
De baan, met zijn drie lussen van negen holes, is erg
divers, ruime waterpartijen met unieke hoogteverschillen maken het spelen interessant en uitdagend.
Nergens in ons land vind je zo weinig vlakke holes.
Zowel de beginnende golfer als de meer gelouterde speler zal de baan als verrassend ervaren.
Door de mix van zand- en kleigrond is de baan
vrijwel altijd beschikbaar. Ook het spelen op zomer-

greens is vrijwel altijd mogelijk.
Henry vertelt iets over de slogan van de club en de
baan: ‘Uitdagend, onvoorspelbaar en on-Nederlands’. Na aldaar zelf een rondje golf gespeeld te
hebben kunnen wij dit helemaal beamen.
Hoewel de bedrijven over het algemeen niet
meer in de rij staan om sponsor lid te worden
bij een golfclub, is het aantal business-leden bij
Brunssummerheide ruim dertig, voorwaar een
mooie opsteker.
De golfschool Brunssummerheide onder leiding van
de golfpro” Vhari Carruthers en Elliot van de Veeke
bieden voor elk spelniveau leuke en interessante
lessen aan.
Hotel Golfresidentie Brunssummerheide
Het golfhotel dat op de baan is gehuisvest telt 42
kamers en 2 riante penthouses, een uitgebreide
rondleiding die werd verzorgd door Fons was
indrukwekkend te noemen. Het hotel is volledig
gerenoveerd en er zijn diverse kamers met een luxe
uitstraling. Een zeer goed uitzicht op de golfbaan.
Het hotel is ook voor niet golfers te boeken. Elk
appartement is voorzien van een woon- zitkamer,
twee tv’s, ruime slaapkamer met airco, badkamer
en/of doucheruimte.
Bij brasserie Spoon kan men terecht voor lunch of
diner in een relaxte omgeving, een rijkdom aan
sfeer en warmte, met een ruime keuze uit een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van gerechten.

• De overgang van de ene hole naar de andere
wordt duidelijk aangegeven.
• De ontvangst en gastvrijheid is bij de
Brunssummerheide een vanzelfsprekendheid.
• Het restaurant Spoon is mooi van opzet, ruime
zitplaatsen en een uitgebreide kaart.
• De gerechten van zowel lunch als diner zijn uitstekend te noemen.
• Er is een uitgebreide mix van eenvoudig tot
exclusieve gerechten verkrijgbaar.
• Het terras is ook ruim te noemen, gezellige zitjes
en niet boven op elkaar maken van het terras een
plezierig rustmoment.
• De kleedkamers en het sanitair zien er proper en
goed onderhouden uit.
• Een drivingrange met voldoende afslagplaatsen
is aanwezig.
• De kosten/ kwaliteit verhouding voor een dagje
golfen op Brunssummerheide is volledig in
balans.
• Het totaalconcept van deze locatie is tot rust
komen in een prachtige natuurlijke omgeving.
Kortom een plaats voor eenieder, maar bovenal
een plek voor levensgenieters.
• Een bezoek aan de steden Maastricht, Aken,
Luik en Valkenburg is goed te doen vanaf deze
locatie.
• Met dank aan Fons en Henry die de gehele lange
dag ons hebben begeleid.

Beoordeling
• Op ruim 2 uur rijden circa 200 km) vanuit de
randstad is het goed te doen met de auto om
een bezoek te brengen aan de golfbaan.
• Het parkeren van je auto is goed geregeld, ruime
parkeerplaatsen voorhanden.
• Zoals al gemeld is de baan erg verrassend, geen
enkele hole is hetzelfde. Een waar genot om op
deze baan te spelen.
• Volop spanningselementen en hoogteverschillen
maken je ronde als een feestje.

De onderstaande onderdelen zijn beoordeeld
ONDERDELEN 		
ADELE
THEA 		
RIES 		
GEMIDDELD
Bereikbaarheid 			8.0		7,5		7.8		7.8
De baan 			9.0		9.5		9.5		9.3
Route naar holes 		9.0		9.0		9.0		9.0
Parkeergelegenheid		9.0		9.0		9.0		9.0
Ontvangst & Gastvrijheid
9.5		 9.8		 9.5		 9.6
Restaurant 			8.5		8.5		8.5		8.5
Bediening restaurant 		8.5		8.5		8.5		8.5
Terras				9.5		9.2		9.8		9.5
Hotelkamers			9.4		9.1.		9.2		9.2
Sanitair en kleedkamers		8		8		8.1		8
Drivingrange/ overige		8		8.		8.5		8.1
Kosten/ kwaliteit		9		9.5		9.2		9.2
Algemene eindbeoordeling
8.7		 8.8		 8.9		 8.8

Rimburgerweg 50
6445 PA Brunssum
27 holes - een 9 holes par 3 baan
(5 par 3 en 4 x par 4) + Footgolf 18 holes
Drivingrange – 2 chipping greens en diverse
oefengreens
secr@golfclubbrunssummerheide.nl
www.golfclubbrunssummerheide.nl
Tel: 045- 5257089

