afslag op

GOLFBAAN DE VOORTWISCH
De par-3 negende is kort
en heeft voldoende
ruimte achter de green.
De perfecte hole om te
proberen een hole-in-one
te slaan.

TEKST MARTIJN PAEHLIG
FOTOGRAFIE KOEN SUYK

Golfbaan de
Voortwisch

ZACHT RUISEN
DE BOMEN

De Voortwisch in Winterswijk heeft achttien holes, een gezond
ledenbestand, een fraaie shop, een uitstekende baan en een
paar verbeterpuntjes. Op naar de Achterhoek.
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• FOTO LINKS: DE ACHTTIENDE
EINDIGT PAL VOOR DE TOT CLUBHUIS
OMGEBOUWDE OUDE BOERDERIJ.

Q-linair

BESCHEIDEN

Praktisch
GOLF & COUNTRY CLUB
WINTERSWIJK
Adres S. Vredenseweg 150
Reserveren (0543) 56 25 25
Handicapvereiste 54
Website www.golfclubwinterswijk.nl
Greenfee 18 holes week € 54,weekend € 59,Baan 18 holes, par-71 Geel 5692
meter, Rood 4884 meter
Drivingrange Precies 218 meter
lang. Zes overdekte plaatsen, zeven
onoverdekte. Muntjes bij de balie.
Oefengreen Naast de eerste tee.
Deels in de schaduw.
Shop De ‘flagshipstore’ van de keten
Golfstore. Ruim, fris en uitstekend
assortiment.
Kleedkamer De drie stoelen voor de
spiegel verwacht je bij de dames of
bij de kapper.
Autolader Nee
Architect Donald Steel (e.a.)
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‘WELKOM IN DUITSLAND.
Goed om te weten: je kunt je
abonnement hier gewoon
gebruiken zoals in Nederland. Prettig verblijf gewenst’, staat er op
het display van de zacht trillende telefoon
die we uit onze broekzak vissen. Verbaasd
kijken we naar het bericht van de provider. Duitsland? Het staat er echt, maar zó
ver rechts op de fairway van hole een liggen we toch ook weer niet? Ja, de par-4
eerste van Golf & Country Club Winterswijk heeft een kleine dogleg naar rechts,
maar hoeveel dichter bij de grens kom je
daar nu helemaal mee?
Toch zijn we ook weer niet écht verbaasd.
Veel dichter bij de grens kun je niet
komen, hemelsbreed misschien twee
kilometer, maar dan verlaat je onherroepelijk het Nederlandse grondgebied. Niet
voor niets zapten we de laatste kilometers
met de autoradio van Duitse zender naar
Duitse zender, en zagen we niet ver voor
de afslag naar de uit 1986 stammende

baan een tankstation waarop stond dat
tanken hier ‘24 stunden’ kon. En dat was
alweer vele kilometers voorbij de aan
kondigingsborden van de Zwarte Cross,
het muziek- en motorcrossevenement
dat jaarlijks honderdduizenden bezoekers diep de Achterhoek in trekt. Het
zullen ongetwijfeld de drie drukste en
luidruchtigste dagen van de uiterste
oostpunt van het land zijn, waar we
verder weinig anders horen dan de wind,
het fluiten van de vogels, en het geluid
van golfballen die weg worden geslagen.
DRIVER IN DE TAS

Moeten we de baan nu de Voortwisch
noemen of Golf & Countryclub Winterswijk? Officieel is de laatste de naam van
de vereniging die op de baan resideert, en
heet de baan Voortwisch. In de volksmond wordt echter vooral ‘Winterswijk’
gebruikt om de baan aan te duiden, net
zoals, bijvoorbeeld, de Noordhollandse
Golfclub het altijd aflegt tegen het veel

bekendere Sluispolder. Of wat te denken van
de Hoge Dijk en Olympus? De Vijf Margen en
Golfcentrum Noordwijk? Natuurlijk, het zijn
verschillende entiteiten, maar reken maar
dat het gros van de mensen een baan met een
dubbele naam vooral onder één van beide
kent. Met excuses aan de baan, maar wij
hebben het dus automatisch in deze editie
van Afslag Op over de Winterswijkse.
Ruim dertig jaar oud is de baan inmiddels,
al geldt dat slechts voor de helft van het complex. Nog maar enkele jaren geleden werden
er negen nieuwe holes aangelegd en met de
beste wil van de wereld is met het blote oog
niet meer waar te nemen welke dat zijn, zo
natuurlijk zijn ze alle achttien door elkaar
gehusseld. Hier en daar moet je een stukje
lopen, links en rechts zitten de holes wat
krap in hun jasje, maar speltechnisch merk je
geen verschil, ook al ligt het grootste deel van
de front nine aan de éne kant van het fraaie
oude clubgebouw en geldt dat automatisch
dus precies andersom voor de tweede negen.
De back nine krijgt gezelschap van hole •

• HOLE TIEN, EEN PAR-5
DIE JE KUNT SPELEN
MET EEN RESCUE, EEN
IJZER-9 EN EEN WEDGE…

Wat zou eigenlijk de ideale temperatuur zijn om soep te serveren?, vragen
we ons af terwijl de damp ons tegemoet slaat en we onwillekeurig terugdeinzen als we de eerste hap willen
nemen. Er zijn mensen die zweren bij
kokend hete soep – al was het maar
omdat je dan zo gezellig voor elke
hap kunt blazen – en er zijn mensen
die menen dat soep altijd direct
eetbaar moet zijn. Wij zitten daar
ergens tussenin en de conclusie dat
het enorme bord tomatensoep dat
voor ons staat een paar graden
te heet geserveerd is, is in de damp
op onze brillenglazen te lezen. Met
de soep zelf is verder overigens niets
mis concluderen we als hij iets is
afgekoeld. Gelukkig maar, want
de andere twee soepen op de kaart
blijken allebei niet beschikbaar.
De lunchkaart is toch al uiterst
bescheiden. Wat panini van de grill
en een paar Cas Spijkers-kroketten.
De tv-kok – die in 2011 overleed – zette
een klein decennium geleden samen
met Exellent Food een krokettenlijn in
de markt, die letterlijk en figuurlijk
goed in de smaak viel. Sterrenchefs
kozen de rundvleeskroket uit de serie
in 2012 zelfs als beste in een grote test,
en ook met de kleine kroketjes die wij
op ons bord vinden, is niets mis. Al
vinden we de combinatie met chorizo
niet per se bijzonder geslaagd. De
kroketjes zijn lekker mals en hebben
een fijne krokante korst, maar de
pittige Spaanse worst verhoudt zich
maar moeizaam tot de zachte ragout
die in hetzelfde jasje huist. We laten
de meegeleverde mosterd en mayonaise dan ook links liggen om niet nog
meer smaken toe te voegen.
De kaart kan wel een kleine upgrade
gebruiken en we begrijpen dat die
binnenkort ook te verwachten is. Bij
die gelegenheid komen we graag nog
eens terug.
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• FOTO LINKS: HIER EN DAAR ZIT DE
BAAN KRAP IN ZIJN JASJE EN LIGGEN
DE HOLES WAT DICHT OP ELKAAR.

WAARDERING
Lay-out 
Onderhoud 
Uitdaging 
Faciliteiten 
Sfeer 
Waar voor je geld 

+

Wat een zalige rust.
 ngekend voor wie uit het
O
westen komt.
Hole vier en hole tien mogen
best worden aangepast.

–
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• zeven en acht, de slotholes z eventien
en achttien liggen vlakbij de eerste hole.
Winterswijk is geen lange baan, althans,
er waren behoorlijk wat holes waar we de
driver in de tas moesten laten omdat we
anders door de fairway heen – en in het
water – zouden slaan. Niet omdat we nu
zo bijzonder lang zijn van de tee, maar
bochten en waterhindernissen liggen op
afstanden waarbij je toch nog een keertje
na moet denken of die driver nu wel de
juiste club is. Neem de par-4 zesde, 358
meter lang (vanaf geel), met een kleine
buiging naar rechts. Die knik bevindt zich
op zo’n tweehonderd meter, de rough en
het smalle slootje op misschien 230
meter. Zeker als het wat droger is – zoals
bij ons bezoek – is een rescue voor veel
spelers meer dan genoeg club. Op hole
twaalf en hole dertien ook, al speelt daar
nog een ander probleem. De holes liggen
vlak naast elkaar en lijken in beide landingsgebieden wel één hole, zo smal is het
er. Goed opletten dus – er staan niet voor
niets waarschuwingsbordjes op de tee –
en luid en duidelijk Fore roepen als de bal
afzwaait naar een aanpalende hole. De
dame die we na een drive naar rechts heel

nadrukkelijk zagen wijzen, maar niets
hoorden roepen, oogde misschien heel
professioneel, maar effectief is het niet.
AANPASSINGEN

Ook niet handig vonden we de holes vier
en tien. De twee par-5 holes zijn de
langste van de baan – respectievelijk
494 en 484 meter – maar leveren door
hun o
 ntwerp heel andere problemen op
dan louter afstand. Een beetje goede drive
sla je op de vierde zó door de bocht heen
naar rechts. ‘U slaat ook te ver meneer’
is best leuk om eens een keer te horen…
maar niet echt de bedoeling. En de
tweede slag buigt weer wat naar links en
krijgt te maken met een sloot en een paar
forse bomen links van de fairway. Het lastige is dat je met een kortere club van de
tee de bocht waarschijnlijk net niet haalt,
waardoor je weer niet goed om die bomen
heen kunt spelen. Afijn, heel lekker loopt
de hole niet. Dat geldt misschien in nog
sterkere mate voor hole tien. De hole telt
twee haakse bochten waardoor de clubkeuze opnieuw doorslaggevend is. Wij
kozen voor de bijzondere combinatie
rescue, ijzer-9, pitchingwedge om door de

bochten te komen zonder dat het – door
onbekendheid, bomen en water – ook
maar in ons opkwam in twee slagen naar
de green te gaan. Ook hier geldt: dat moet
op te lossen zijn.
Er is gelukkig meer dan genoeg waar de
meester zo een dikke krul onder zou zetten. Een leuke afwisseling tussen korte
(129 meter) en lange (185 meter) par-3’s.
Par-4 holes waarbij je wellicht in de verleiding komt de green aan te vallen (hole
een en zestien) tegenover holes waar
clubkeuze van de tee allesbepalend is
(hole drie, zes en twaalf ). Holes in de
beschutting van de bomen tegenover
holes in het open terrein. Goed onderhouden greens, prima bunkers, spannende
rough en – tijdens ons bezoek – door
droogte mooi geel wordende fairways.
Met een paar aanpassingen zou
Winterswijk de baan significant kunnen
verbeteren. We hopen dat dit ook gaat
gebeuren, want oh, wat is het fijn toeven
daar diep in de Achterhoek, waar je niets
hoort, behalve de droge tik van een golfbal en het zacht ruisen van de bomen. •

• BOSWANDELING OP WEG NAAR DE VOLGENDE HOLE.

De omgeving
GOLFBANEN
• Pitch

& Putt De Blanckenborg (8 km)
Oude Winterswijkseweg 45a, 7141 DE Groenlo,
(0544) 46 41 42, www.pitch-putt.nl/groenlo
We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: ga eens een keer
naar een pitch&puttbaan. De korte holes lenen zich uit
stekend voor een kennismaking met de golfsport en zijn voor
de meer geoefende speler ideaal om aan het korte spel te
werken. Een wedge en een putter, meer heb je niet nodig om
de meestal maar enkele tientallen meters lange holes te
spelen. De Blanckenborg vormt daarop geen uitzondering.

• Golfbaan

’t Zelle (35 km)
Varsselseweg 45, 7255 NR Hengelo
(0575) 46 75 33, www.gczelle.nl
Over banen die door de gebruikers van Leadingcourses een
gemiddeld cijfer hoger dan een 8 krijgen weet je één ding
zeker: zo’n cijfer komt niet uit de lucht vallen. Zéker niet als
die beoordeling, zoals bij ’t Zelle, gebaseerd is op ruim tweehonderd reviews. En anders hadden we het ook wel zelf
kunnen vertellen; golfbaan ’t Zelle werd in 2017 gekozen tot
baan van het jaar op het eindejaarsgala van de NGF. Daar
kunnen we ons best wat bij voorstellen.

RESTAURANTS
Strandlodge (7 km)
Badweg 4, 7102 EG Winterswijk,
(0543) 76 90 37, www.slww.nl
Net buiten Winterswijk, midden tussen de weilanden, met
uitzicht over het gerestaureerde Strandbad, ligt het Rijks
monument Paviljoen Strandlodge, bestaande uit een
restaurant met bar en open keuken. Chef-kok Mike Vrijdag
zwaait de culinaire scepter en noemt zijn stijl ‘Wereldkoken
met producten uit eigen streek’. Strandlodge werkt met
drie concepten. Bij mooi weer kan er buiten op het grote
terras gegeten worden. Welkom in Lekker!

•

Schulten Hues | Peter Gast Gastrobar (50 km)
’s Gravenhof 5, 7201 DN,
(0575) 51 00 05, www.schultenhues.nl
Op de kaart zien we spannende, niet alledaagse com
binaties. We genieten van een verfrissend groentedrankje
met komkommer, kombucha en limoen als amuse. Als voor
gerechten kiezen we de terrine van meloen met rauwe en
geschroeide langoustine, sherry en sinaasappel. Je eet
hier heerlijk licht en alle smaken zijn in balans.

•
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Koop de Lekker online bij
www.lekker.nl voor de volledige tekst van de reviews en
alle 498 andere besproken
restaurants. De Lekker 2018
ligt nu in de winkels.
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