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BELGIE  -   GOLFER’S   PARADISE 
Review door C. Kurz 

----------------------------------------- 
 
Als grote fan van Belgische golfbanen raak ik nog wel eens treurig gestemd wanneer ik golfers hoor 
praten over fantastische weekends op bijvoorbeeld banen als Henri Chapelle, Durbuy en Five Nations. 
Dan denk ik bij mijzelf :  had wat meer research gedaan, want die banen zijn echt niet zo bijzonder. 
Een journalist heeft eens beweerd dat hij op iedere golfbaan wil sterven, maar dat hij op Henri Chapelle 
(Harrie Sjapel) nog niet eens ziek wil worden. En ook de andere twee zijn geen topbanen. Bij beide is 
een buggy noodzakelijk en dat is ook al geen pré. 
 
Nee, dan de topbanen daar in de buurt, staat U mij toe daar iets over te schrijven, en wellicht is het 
verstandig om dit artikel te bewaren, wanneer U denkt in België nog eens te gaan golfen. 
 
NOORD OOST BELGIE 
 
SPA - ROYAL GOLF CLUB DES FAGNES 
 
Een absolute topbaan met zeer snelle greens die mij reeds enkele malen tot een lichte vorm van 
razernij gebracht hebben. 
 
ANGLEUR LIÈGE -  ROYAL GOLF CLUB DU SART TILMAN 
 
Net onder Luik (op de N63 richting Marche) ligt aan de linkerkant deze prachtige bosbaan ontworpen 
door de Engelse baanarchitect Tom Simpson, die aan het begin van de 20ste eeuw zonder het 
schrikbeeld van milieugroeperingen rustig zijn gang kon gaan met mooie brede fairways in een beboste 
omgeving. 
 
GOLF CLUB DU CHATEAU ROYAL D'ÁRDENNE 
 
Wanneer U dan toch aan het toeren bent, daarna richting Marche - vol gas blijven geven ter hoogte 
van Durbuy en Five Nations - en voor Marche richting Dinant want daar in de buurt en wel bij Hoyet 
ligt ook weer een Koninklijke baan n.l. golfclub du Chateau Royal D'Árdenne. Op deze baan zijn Koning 
Leopold en Koning Boudewijn (deze slungelachtige man speelde van Hcp. 3 !!!) vroeger clubkampioen 
geweest, getuige de schilden in het torenclubhuis. Ook weer een prachtige parkbaan met fantastische 
greens. Een baan uit 1900. In de buurt ligt overigens ook nog GOLF DE ROUGEMONT, maar dat is geen 
aanrader. 
 
BRUSSEL EN OMGEVING 
 
Vele topbanen en ik heb ze lang niet allemaal gelopen. Wel ken ik de navolgende en als ik mij goed 
heb laten informeren zijn dat toch de beste. LA BAWETTE is mooi, maar GOLF DU BERCUIT is een 
topper. ROYAL WATERLOO GOLF CLUB heeft 2 x 18 holes, maar degene die U hier moet lopen is de La 
Marache baan. 
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Een majestueuze baan is toch de ROYAL GOLF CLUB DE BELGIQUE bij het kasteel Ravenstein in 
Tervuren, iets voorbij de afslag naar het vliegveld Zaventem en voor kruispunt Quatre Bras (zie 
www.rgcb.be). Prachtige fairways - diverse soorten prachtige bomen omgeven door de befaamde 
rododendrons maken van deze baan een must. Maar helaas voor de hogere handicappers: de 
maximale handicap voor heren is 20 en 24 voor dames. Ook de greenfee is hoog : € 100,-- maar 
attentie: dit is een dagtarief, dus de ‘die hards’ kunnen 2 x 18 holes lopen. Tussen door even prima 
lunchen in het clubhuis.  Oh, was ik bijna vergeten, 27 holes liggen er in het Zuiden van België bij 
Mons/Bergen en wel de ROYAL GOLF CLUB DE HAINAUT. Les Etangs, de 9 holes die er het laatst 
bijkwamen, zijn  absoluut top. 
 
NOORD BELGIE 
 
Deze regio is uitermate geschikt voor dagtrips. 
 
De ROYAL ANTWERP is al een topper sinds begin deze eeuw en de COUNTRY CLUB RINKVEN bij St. Job 
in 't Goor heeft 36 prima holes. Ik ben geen fan van Cleydaal, maar De KEMPENSE bij Mol en DE 
STEENHOVENSE bij Postel zijn prima geschikt voor dagtrips. De laatste heeft veel aparte, verrassende 
holes. Echt een leuke baan. Wanneer U allebei de banen wilt spelen, dan kunt U prima eten en 
overnachten in Hotel Hippocampus. Dat ligt resp. 5 en 10 minuten van de 2 banen. Mooie, aparte 
kamers, kijk maar onder gastenkamers op de site  www.hippocampus.be  De chef is zelf ook 
een golfer en lid van de Meesterkoks in België. 
 
DE BOSSENSTEINSE GOLF CLUB had veel "Volendamse"holes, (heen en weer holes) maar dat schijnt 
inmiddels verbeterd te zijn. 
 
SPIEGELVEN is bij velen ook bekend, maar HOUTHALEN oftewel DE LIMBURGSE COLF & COUNTRY CLUB 
is een fantastische bosbaan en ligt maar 20 minuten onder Eindhoven.  HOUTHALEN is recentelijk tot 
de no. 1 baan van België verkozen. Ga er spelen in de herfst, dan slingeren de fairways zich door de 
prachtig bloeiende heide. Geweldig eten in het clubhuis bij een Italiaanse chef. 
 
NOORD WEST BELGIE 
 
We beginnen bij de prima baan rondom het kasteel van Petegem, n.l. de Golf & Country Club 
OUDENAARDE met 2 x 18 holes rondom het kasteel. Overnachten? Bij La Pomme d'Ór op het 
gezellige marktplein in Oudenaarde. Vooral de aspergekaart is uitmuntend. Een ander goed hotel is 
Hotel de Zalm iets verderop. 
 
GOLFCLUB DAMME, vlak voor Knokke, is een goede baan en de linksbaan ROYAL GOLFCLUB OOSTENDE 
(in het dorpje de Haan) is een toplinksbaan. Jammer dat de routing slecht aangegeven staat bv als je 
over de weg moet steken die door de baan loopt. 
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Komen we toe aan de 2 besten golfbanen en deze heb ik voor het laatst bewaard. 
 
Allereerst de parel aan de kust : ROYAL LE ZOUTE GOLFCLUB in Knokke Le Zoute, een prachtige semi-
linksbaan met 2 x 18 holes. De buitenste baan, de "Exterior" voor spelers met een hcp minder dan 24  
is een echte championship course, waar ook het Belgische Open werd gespeeld. Volgens experts met 
de mooiste greens van Europa. Een greenfee kost € 95,--  maar ook hier gaat het om een dagtarief; 
althans dat was het  de laatste keer dat ik er was. De "Interior", juist U snapt het al, de binnenste baan 
is een par 64 baan, best wel aardig die voor iedereen toegankelijk is.  Een greenfee kost € 55,--. In het 
clubhuis kun je overigens ook overnachten. 
 
Tot slot : de ROYAL LATEM GOLF CLUB, vlak bij Gent (afslag Expo) in het schilders/dichtersdorpje St. 
Martens Latem, al sinds ik golf mijn absolute lievelingsbaan (zie www.latemgolf.be). Een baan waar je 
altijd weer naar terug wilt. De brede fairways lopen tussen prachtige oude eiken en beuken die er al 
staan ver voor de oprichting in 1909. Droomvilla's omzomen deze baan en in het sfeervolle clubhuis 
kun je prima lunchen. Wat een charme - wat een entourage !  Dus beste golfers: ga er spelen! 
Dineren en overnachten ? Mijn tip: Auberge du Pecheur aan het eind van de straat.  Als U mij niet 
gelooft kijk dan maar even op www.auberge-du-pecheur.be. 
 
 
Tot slot nog een paar handige tips : 
 
In het weekend willen de Belgen liever zelf spelen en is de greenfee voor anderen daaraan aangepast. 
Te hoog dus L ! Door de week zijn de prijzen best acceptabel. Al deze banen liggen op rijafstand vanuit 
Nederland en in juli/augustus is het er behoorlijk rustig, want dan zijn de Belgen zelf op vakantie. 
 
Mocht U nog nooit in België gespeeld hebben, dan zult U aangenaam verrast raken, bv. over de 
fantastische greens (iedere bal "pakt") en natuurlijk het uitstekende eten, want dat snappen die Belgen 
nu eenmaal beter dan wij. 
 
Ik hoop dat dit artikel u daarbij enigszins op weg helpt en ik wens u veel golfplezier. Als ik u was zou ik 
dit artikel bewaren, handig voor over een paar jaar. 
 
Keep on swinging! 
 
Coen Kurz. 
 
PS.: Voor U nog gezien in het kasteelclubhuis van Sept Fontaines bij Brussel: bij de 2 urinoirs staat bij 
de linker een bordje "HCP 0-20"en bij de rechter "HCP 21-36"! 
 


