
De laatste hole is meteen ook 
de enige par 4 van de baan.
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TEKST MARTIJN PAEHLIG 
FOTOGRAFIE KOEN SUYK

Na een grootscheepse renovatie 
is Schaerweijde Golf klaar voor 
de toekomst. Op het met de gelijk
namige hockeyclub gedeelde 
 terrein kunnen zowel beginnende 
als gevorderde golfers zich uitleven 
op een uitdagende par 28baan. 

Voordeur -  
         deler
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Praktisch
 
SCHAERWEIJDE GOLF
Adres Hein Bottingalaan 1, 
3707 NX Zeist
Reserveren (030) 692 02 72
Handicapvereiste 54
Website schaerweijdegolf.nl
Greenfee 9 holes € 27,50
Baan 9 holes, par 28, Geel 
1395 meter, Rood 1254 meter

Driving range Een lage balvlucht 
kan het heerlijk harde geluid van 
een strafcorner opleveren als je 
de bal in het hockeydoel slaat.
Oefengreen Ruim opgezet en tot 
laat verlicht.
Shop In het clubhuis kun je alle 
noodzakelijkheden krijgen. En een 
pitcher bier. 
Kleedkamer Van hetzelfde niveau 
als de kleedkamers van de 
hockey ers. Basic maar voldoende.
Autolader Ja, aan de rechterzijde 
van het parkeerterrein, vlak voor 
de mindervalideplaatsen.
Architect Alan Rijks (renovatie).

IETWAT BETEUTERD KIJ-
KEN WE NOG EENS van 
het bord naast de tee van 
de par-3 achtste naar 
de inhoud van onze tas. 

Daarin zien we alle soorten ijzers, maar 
slechts één hybride. Er op het laatste 
moment ingegooid omdat we wisten 
dat er één par-4 was, die we misschien 
toch niet met twee lange ijzers zouden 
willen spelen. Maar verder dachten we 
het vandaag wel af te kunnen zonder de 
houtjes. Immers, Schaerweijde Golf is een 
par-3-baan. Weliswaar dus met één bijna 
driehonderd meter lange par-4 hole, maar 

het leek ons bij het krieken van de dag een 
goed idee om de tas wat lichter te maken 
en een aantal ‘overbodige’ club thuis te 
laten. ‘Overbodige’ tussen aanhalings-
tekens inderdaad, want daar sta je dan met 
een par-3 van 185 meter voor de boeg. En 
dan moeten we hier straks bij de tweede 
rondgang, als de achtste de zeventiende 
is, nog verder naar achteren en maar liefst 
213 meter overbruggen. Hadden we nu 
toch maar alle houtjes meegenomen.

LAAGDREMPELIG
Schaerweijde Golf is onderdeel van wat 
je een omnisportvereniging noemt. De 
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wortels van de Zeister Sportvereniging 
Schaerweijde gaan terug tot 1932, en golf 
werd in 1984 aan het complex toegevoegd. 
Het is bijna jammer dat we onze kennis-
making op een vroege donderdagmorgen 
hebben gepland. Het is er doodstil. Op de 
tribune rondom het hoofdveld, dat pal 
naast de entree van de golfbaan ligt, hoor 
je zelfs het bekertje rollen dat de schoon-
makers over het hoofd hebben gezien. 
Hoe anders zal het hier in het weekend 
zijn? Het hoogste herenteam van de 
 hockeyclub speelt in de landelijke hoofd-
klasse, de dames een treetje lager, maar 
bovenal is het een grote club, die zo’n 

• HOLE NEGEN IS DE ENIGE PAR-4 VAN SCHAERWEIJDE GOLF. OP DE 
ACHTERGROND HET MET DE HOCKEYERS GEDEELDE CLUBHUIS.

• DE STROKE INDEX IS NIET OVERAL EVEN LOGISCH.

• HOLE VIJF/VEERTIEN IS MET 69 METER RUIM DE KORTSTE 
VAN DE BAAN, MAAR DOOR EEN GROTE BUNKER VOOR DE 
GREEN NIET PER SE DE MAKKELIJKSTE.

•

tweeduizend leden telt. Die leden hebben 
de beschikking over vijf velden en om die 
velden heen werd ruimte gevonden voor 
een golfbaan van negen holes met C-sta-
tus. Niet zoals je ook wel ziet met gebruik-
making van de hockeyvelden, maar echt 
eromheen, zodat er tegelijkertijd hockey-
ers en golfers in actie kunnen komen. 
Het zal in het weekend een kakafonie van 
geluid opleveren. Zet extra hard aan voor 
je fore en reken ook niet op stilte als je 
boven je beslissende putt staat. We kun-
nen ons goed voorstellen dat je je starttijd 
in het weekend maar even laat voor wat 
hij is, net zoals we snappen dat je juist 

door die andere sfeer op een heel andere 
manier door de baan gaat. Het gejuich als 
een strafcorner met een luide klap tegen 
de plank in het doel knalt, ouders die hun 
kinderen aanmoedigen, joelende jongens 
en meisjes die, als ze die golfers zo bezig 
zien, misschien ook wel eens een 
 golf poging willen wagen. Veel laagdrem-
peliger dan op je eigen club wordt het 
immers niet.

VERSCHILLENDE TEES
Vanochtend lopen we dus in stilte, want 
alleen, over de baan. Nou ja, bijna alleen, 
na drie holes blijven we even staan voor 

Misschien moet je even 
wat trots wegslikken voor 
je kiest voor een lay-up op 
een par-3
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• DE GREEN VAN HOLE DRIE MET DIRECT DAARACHTER DE HOCKEYVELDEN.
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een praatje met de enige greenkeeper 
die de baan rijk is. Hoewel Michael vooral 
zo vroeg begonnen is om voor de mensen 
uit even flink met de rough in de weer te 
gaan, neemt hij de tijd om met liefde en 
plezier over zijn baan te vertellen. Dat het 
lastig is om de baan de rust te geven die 
hij soms ook nodig heeft. Dat winter-
greens zo min mogelijk worden ingezet, 
maar dat je er in het diepst van de winter 
niet aan ontkomt als je in de zomer een 
goede baan wilt hebben. Dat trolleys 
eigenlijk altijd de baan in mogen, maar 
dat dat voor buggy’s helaas niet mogelijk 
is. Hoe hij probeert zijn werkzaamheden 
zo te plannen dat alle onderdelen van de 
baan de aandacht krijgen die ze verdie-
nen. ‘Dat is soms best even puzzelen,’ 

erkent hij, ‘want het is sinds corona een 
stuk drukker geworden. Mooi om te zien, 
maar het vraagt ook extra aandacht van 
iedereen om de speelkwaliteit op niveau 
te houden. Dus heb je je pitchfork bij je?’, 
vraagt hij lachend voor hij zijn machine 
weer opstart.
Natuurlijk hebben we dat, altijd, en zeker 
op een par-3-baan, waar je alle kans hebt 
vaak de green te raken. Op de kortste 
holes al helemaal – hole vijf en hole zeven 
zijn nog geen honderd meter lang – maar 
ook op de meeste andere holes is het put-
tingoppervlak prima haalbaar. Al zullen 
velen even slikken bij de afstanden die je 
op de achtste (185 meter), elfde (189 
meter) en zeventiende (215 meter) voor-
geschoteld krijgt. Elf en zeventien? Het 

•

golfers magazine dec 2022 - jan 2023



• LANGS DE HOCKEYVELDEN OP WEG NAAR DE GOLFBAAN.
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• Eten in het clubhuis
Ook de keuken wordt gedeeld met de 
hockeyers. Verwacht geen haute cuisine, 
maar voor een lekkere pizza of een sate-
tje zit je hier goed.

• Kasteel Heemstede (20 km)
Heemsteedseweg 20, 3992 LS 
Houten, (030) 272 22 07, 
 restaurantkasteelheemstede.nl
Landelijk gelegen in het buitengebied 
van Houten. Een statige oprijlaan, een 
prachtig aangelegde tuin, kortom: het 
aanzicht van Kasteel Heemstede is meer 
dan chique. Pure finesse, evenals de cre-
aties die onder leiding van Ollie Schui-
ling uit de uiterst moderne en van alle 
gemakken voorziene keuken komen. Voor 
echte fijnproevers die geen probleem 
hebben met het betalen van een forse 
rekening. Stijgt naar 19. 

• La Provence (9 km)
Hoofdstraat 109, 3971 KG  
Driebergen Rijsenburg, (0343) 512 920, 
 restaurantlaprovence.nl
De stijlvolle, warm-moderne eetzaal, de 
keuken die uitstekend bereide, kleurrijk 
opgemaakte gerechten levert, en de 
professionele bediening positioneren 
dit  restaurant van patron-cuisinier
André van Alten en zijn echtgenote, 
 gastvrouw-sommelier Tanja Klok, onder 
de toppers.

RESTAURANTS

was toch een 9-holesbaan? Klopt, 
maar op zeven van de negen holes 
speel je op de eerste negen van een 
andere tee dan op de tweede negen. 
Het verschil is meestal niet zo groot, 
een meter of tien, behalve dus op 
hole acht en zeventien, waar je dertig 
meter extra voor je kiezen krijgt op 
de toch al niet zo korte hole.
Behalve de lengte valt ons nog wat 
op: de stroke index. Op alle holes is 
deze op de eerste negen lager dan op 
de tweede negen, wat de gekke situa-
tie oplevert dat stroke index 1 is toe-
bedeeld aan de 185 meter lange hole 
acht, en dat dezelfde hole als hole 
zeventien, ondanks de extra lengte, 
als ‘makkelijker’ wordt beoordeeld. 
Raar. Misschien nog eens onder de 
aandacht van de raters brengen?
Makkelijk is de baan sowieso niet. Ja, 
de greens zijn – zeker voor een baan 
die nog geen veertienhonderd meter 
ter beschikking heeft – groot. Op zich 
dus goed te raken. Maar zie er maar 
eens te komen. Er zijn holes, zoals de 
tweede, waar je teeshot nauwelijks 
twee meter links van de tee mag zijn 
om niet in het bos terecht te komen. 
Terwijl je, als de tee op hole vier wat 

LEKKER
Koop de Lekker online 
op www.lekker.nl voor 
de volledige tekst van 
de reviews en alle 498 
andere besproken 
 restaurants. De Lekker 
2023 ligt nu in de 
 winkels.
 

links staat, überhaupt geen schot 
hebt door een alleenstaande den 
heel vlakbij. De akelig lange holes 
noemden we al eerder. Kies er gerust 
voor een lay-up. Misschien moet je 
even wat trots wegslikken, maar als 
je een slag meekrijgt, kan het zeker 
lonend zijn. 
En als je dan alle par-3’s met min of 
meer goed gevolg hebt verwerkt, rest 
je tot besluit de enige par-4 van de 
baan. Een dogleg naar rechts, met pal 
in de knik een eenzame beuk. Zorg 
dat je daar ruim links van blijft en 
mik op de heuvel net voor de bocht. 
Vanaf daar heb je niet alleen een 
mooi uitzicht op de green, achter de 
green zie je ook het terras van het 
clubhuis liggen. Met een beetje geluk 
sla je hier onder toeziend oog van de 
hockeyjeugd de bal van de dag, 
en staan ze al met een pitcher 
bier klaar als je de trap naar 
boven hebt genomen. Het bordje 
naast de green van achttien 
(‘Weer (n)iets te vieren? Kom 
gezellig boven wat  drinken!’) is te 
uitnodigend om niet in elk geval 
één drankje te doen voor je op 
huis aan gaat. •


