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Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd en 
gemaakt in golfland?

Gedurende dit voorjaar zijn in Wilnis op de golf-
baan hole 1 en hole 9 volledig vernieuwd. Hole 
9 behoorde nog tot de oorspronkelijke baan en 
paste qua ondulering niet meer bij de eerder 
naar 18 holes uitgebreide baan. De green was de 
enige nog vlakke green op het complex. Omdat 
er steeds meer behoefte komt bij de leden om 
te oefenen is op de plek van de oude green van 
9 naast het clubhuis een grote oefengreen met 
oefenbunker aangelegd. De oorspronkelijke 
hole 9 werd ingekort maar voorzien van diverse 

bunkers. De fairways werden hier ook voorzien 
van de kenmerkende hoogteverschillen. Op deze 
baan sta je vrijwel nooit horizontaal naast je bal, 
wat het uitdagende karakter van de baan  
onderstreept. 

De lay-out van hole 1 werd ook aangepakt.  
Met een nieuwe afslagplaats die zich direct naast 
het terras bevindt, trekken we de golfbeleving 
hier door tot hole 19. Uiteraard kreeg het club-
huis ook een nieuwe look, zodat de leden en de 

ook zeer welkome greenfeespelers direct na de  
heropening (als gevolg van de coronasluiting) 
ongekend kunnen genieten. De baan is zoals 
gebruikelijk aangelegd door W. Kool grond-
werken uit Wilnis naar tekening van Michiel van 
der Vaart. Uiteraard hebben de greenkeepers  
zelf ook weer hard meegewerkt, zodat we mogen 
zeggen dat Wilnis nu echt het pareltje van het 
groene hart is.

Bij het dauw sweepen van de greens zijn de  
lengte en het gewicht van de te gebruiken 
sweep niet zelden een probleem. Groninger 
Golfclub Duurswold heeft hier een creatieve  
en speelse oplossing voor bedacht.
We vulden een gewapende waterslang van 50 
meter met ruim 3000 knikkers. Om de knikkers 

goed te kunnen verdelen werd de slang gevuld 
vanaf het dak. Als ze vastliepen in de slang 
werden ze met een stok losgeklopt, net zo lang 
tot de hele slang gevuld was en met een stop 
kon worden afgedicht. Sindsdien is het dauw 
sweepen bij ons kinderspel!
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Vernieuwing hole 1 en 9 op Golfpark Wilnis


