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Binnen 
met stip

 e 
ven verschieten we van kleur 
als we netjes op onze beurt 
staan te wachten op de eerste 
tee. ‘En hier staan twee  
mannen die hier niet horen’, 

wordt ons bars te verstaan gegeven door 
een van de heren uit de groep voor ons. 
Er wordt zelfs gevloekt als wij zeggen 
dat we toch echt een starttijd hebben  
gekregen, die nog slechts tien minuten 
op zich laat wachten zelfs. Zoveel gasten 
zijn er niet welkom op De Stippelberg  
– in principe één flight per uur, al zit 
daar op weekdagen wel wat marge in. 
En we waren bij de receptie nog wel zo 
vriendelijk ontvangen, marshal Wim 
schoof zelfs even met een plattegrond bij 
ons aan om het een en ander over de 
routing te vertellen. De boze heer op de 
tee van hole een – er was ons niet ver-
teld dat we op hole tien moesten starten 
– was de uitzondering vandaag, maar in 
algemene zin komt het helaas vaker 
voor: boze leden die tekeer gaan tegen 
gasten die echt niet beter weten. Tegen 
al die mensen zouden we willen zeggen: 
c’est le ton qui fait la musique.  
Laten we het een valse start van de ron-
de noemen. Een valse start die we al na 
de eerste drive, vanaf hole tien dus, ver-
geten waren. Gelukkig maar, want aflei-
ding is precies wat je niet kan gebruiken 

op de nog geen drie jaar oude baan.  
We hadden al veel positieve berichten 
gehoord over de door Jol Golf Design 
aangelegde baan, maar waren we alsnog 
aangenaam verrast. Wat is hij mooi en 
wat is hij verduiveld lastig. En dan had-
den wij nog het geluk dat we er vroeg in 
het seizoen waren, met nauwelijks ontlo-
ken rough. Wie hier midden in het groei-
seizoen speelt, moet het vizier écht op 
scherp hebben staan of een grote zak 
met ballen bij zich hebben. Vrijwel  
nergens is de fairway vlak en meer dan 
eens pasten we met pijn en moeite tien 
meter af van de ene kant van de fairway 
naar de andere kant. En dan hebben we 
de vele bunkers, lastige greens en vele 
run-off area’s nog niet eens genoemd. 
Nee, de par mag dan slechts 71 zijn en 
de lengte ook niet uitzonderlijk (5735 me-
ter vanaf geel, 5212 vanaf rood) dat be-
kende katje dat zonder handschoenen 
niet aan te pakken is, heeft zich ook diep 
in het Brabantse land gevestigd. 

Wandelen
Een rondje op De Stippelberg is ook zon-
der de stevige moeilijkheidsgraad van de 
baan een aardige opgave. Marshal Wim 
had ons al voor het begin van de ronde 
gezegd dat we – ook als we recht van de 
tee waren – zomaar twaalf kilometer aan 
het wandelen zouden zijn op de ruim op-
gezette en behoorlijk glooiende baan. Tus-
sen de twee punten van de baan die het 
verst uit elkaar liggen – de tee van Hanelo 
(hole vijftien) en de tee van Klottepeel 
(hole vijf) zitten ook hemelsbreed enkele 
kilometers, en die rechte lijn is door het 
vele water van de zandafgravingen niet 
eens een optie. Wandelschoenen aan en 
gaan dus. De namen van de holes –  
Beestenveld, Egelmeer Ren, Huukske, 
Heerlyckheit om er maar een paar te  
noemen – verwijzen naar nabij gelegen 
woonplaatsen of hebben anderszins  
historische wortels. Ook de naam van de 
baan is niet zomaar gekozen. De oude 
stuifduinen liggen als stippels in het land-
schap en zowel de golfbaan als het omlig-
gende natuurgebied dankt daar zijn naam 
aan. Het enorme gebied ziet er indruk-
wekkend uit. Stuifduinen dus, heide, en 
hier en daar zagen we zelfs wat heide-
brem. Hoewel nu nog vooral decoratief – 
achter een tee bijvoorbeeld – straks onge-
twijfeld op meer plaatsen te zien. Zeker TeksT MarTijn Paehlig FoTograFie MaarTen eekelaar

De vele loftuitingen die de ronde doen over Golfbaan 
de Stippelberg zijn terecht. Slechts met de nodige 

moeite vinden we wat kritische noten om te kraken. 
De baan bij Gemert-Bakel is gewoon goed.

›

praktisch
golfbaan stippelberg, 
Hooizak 7, 5761 RZ, Bakel
receptie (0492) 820020
handicapvereiste 54
Website  
www.golfclub-stippelberg.nl
greenfee ma-vr € 60,-  
za-zo € 70,-
Baan 18 holes par-71 

Drivingrange Natte drivingrange 
met genoeg drijvende targets.  
En dus altijd schone ballen.
oefengreen Direct naast het  
clubhuis én de speeltuin…
shop Shop en receptie zijn één. 
Prima assortiment.
kleedkamer Een van de mooiere 
die we ooit zagen in Nederland.  
Die golffoto’s... 
architect Jol Golf Design
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WaarDering
lay-out  ++++
oNDERHouD  +++
uitDaGiNG  +++++
facilitEitEN  ++++
SfEER  +++
waaR vooR JE GElD  ++++

 + we zouden bijna zeggen: wat 
niet? overal is aan gedacht en de 
uitvoering is goed.

- Een nobel streven, zo min  
mogelijk inmenging in de natuur, 
maar de routing is zo al lastig 
genoeg.  

Meer lezen?
Meer lezen? Scan de  
code met uw smartphone 
of ga naar www.golf.nl/club/detail/
stippelberg-golfclub

alle besproken restaurants komen 
voor in de beste 500 van lekker, 
dé res taurantgids van Nederland. 
voor de volledige  
tekst van de reviews 
en de 497 andere  
res taurants koopt u  
de lekker online bij  
www.lekker.nl. Daar 
kunt u ook terecht voor 
het downloaden van de 
lekker app.
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in bloei is de stugge plant een plaatje, 
maar wee de golfer die erin terecht komt.
We begonnen onze omloop op de tweede 
negen, een lus met behoorlijk wat water. 
Neem meteen de tiende. De afslag gaat 
over het water en zowel links als rechts 
wacht een waterhindernis.  
Ook dertien (een par-5 van 473 meter), 
veertien (een par-3 van 155 meter) en  
zeventien (opnieuw een par-5, nu van 461 
meter) zijn ruim voorzien van waterhin-
dernissen. Daarmee vergeleken zijn de 
eerste negen gerust droog te noemen.  
Eigenlijk komt alleen op hole negen water 
in het spel, al is het daar met een eiland-
green wel meteen goed raak ook. Hou het 
bruggetje naast de green als targetline 
aan, dan zit je goed, rechts is de ligging 
minder ideaal. Niet dat je dat van de tee 
goed ziet, maar we zagen het in ons uit-
stekende baanboekje. We zouden iedereen 
willen adviseren die niet alleen bij zich te 
steken, maar ook te gebruiken; echt, je 
hebt er baat bij. Omdat men de natuurlijke 
staat van het land zoveel mogelijk in stand 
wil houden zijn er geen informatieborden 
op de baan en is het boekje bijna noodza-
kelijk. Het natuurlijk ook niet voor niets 
dat op de scorekaart nadrukkelijk vermeld 
staat dat de wedstrijdcommissie van de 
club afstandmeters in wedstrijden toe-
staat. Zeker ook omdat je vaak op het  
verkeerde been wordt gezet door het  
ontwerp van de baan, dat vrijwel nergens 
vlak is. De vele grillige bunkers zijn vaak 
maar voor een deel zichtbaar. Dan denk je 
de bunker niet te gaan halen, begint hij 
toch al meters eerder. Daarbij zijn de wel 
zichtbare bunkers zo gepositioneerd dat 

in de wintermaanden kan je de fairway nog weleens missen, maar zodra de  
rough gaat groeien…

het clubhuis is zowel van binnen als 
van buiten zeer de moeite waard.

Wie bang is voor water kan de  
drivingrange beter links laten liggen.

Banen in De omgeving 
Nederland is een klein land en dus  
is er altijd van alles te vinden in de 
buurt van de golfbaan. Misschien is 
het de moeite waard hier ook eens 
naartoe te gaan als je in de buurt 
van De Stippelberg bent?

De gulBergen (24 km),  
heiderschoor 26, 5731 rg,  
Mierlo, (0492) 59 24 55
oud is De Gulbergen zeker nog 
niet, maar toch heeft de baan zijn 
eerste renovatie al achter de rug. 
Het zal vast nodig gevonden zijn, 
maar wat we nu treffen zal toch 
niet alleen door wat aanpassingen 
bereikt zijn? twee lussen van negen 
holes – de libellenbaan en de 
Sprookjesbaan – met een totaal 
verschillend karakter. De ene helft 
waterrijk, de ander met enorme 
hoogteverschillen. Maar allebei de 
moeite waard.

golfBaan De sWinkelsche (24 
km), Maarheezerdijk 10, 5712 
PC, someren (0493) 49 44 22
De uitnodiging om op De Swinkelse 
te komen spelen ligt er nu al weer 
even, maar tot op heden lukte het 
ons niet een gaatje in de agenda  
te vinden. En dat knaagt. want wat 
we lezen, zien en horen maakt ons 
toch wel erg nieuwsgierig. De grilli-
ge bunkers, de heide, de waterpar-
tijen, ons bereiken voornamelijk  
enthousiaste verhalen. Het moet 
er dit jaar echt van gaan komen.

golfBaan het WoolD (22 km), 
gezandebaan 46a, 5725 Tn,  
asten-heusden, (0493) 56 04 62
Het woold mag voor velen een  
grote onbekende zijn, de naam zal 
steeds bekender worden – dat kan 
niet anders – al was het maar om-
dat puttingcoach Rob Mouwen er 
domicilie houdt. Maar om de baan 
aan de rand van Nationaal Park de 
Groote Peel alleen met hem te as-
sociëren zou de baan schromelijk 
te kort doen. afwisselende nauwe-
lijks twee jaar oude baan met nog 
nieuwer clubhuis.

restaurants 
in De omgeving 
Boreas (27 km),  
jan Deckerstraat 7, 
5591 hn, heeze  
(040) 226 32 32,  
www.restaurant-boreas.nl
De sfeervolle inrichting, uitstekende 
bediening en fantastische keuken  
van dit toprestaurant van SvH  
Meesterkok Nico Boreas en zijn 
vrouw Sonja konden niet voorkomen 
dat er vorig jaar een stapje terug 
moest worden gedaan. Maar nu  
vinden de rapporteurs Boreas  
weer helemaal to the point, zodat 
we met een gerust hart een stijging 
van 12 naar 8 aandurven. Boreas 
heeft de top-10 betreden en hoort 
tot de allergrootsten van dit land. 

kB 23 (29 km), kleine berg 23, 
5611 js, eindhoven (040) 
2376231, www.restaurantkb23.nl
uit de keuken van chef-kok Patrick 
Jansen komen traditionele gerech-
ten met nieuwe technieken,  
bijvoorbeeld beignets met kreeft, 
waarbij kreeftensalade en pompoen-
chutney met toast. Beeldschoon  
opgemaakt, royaal van portie en  
lekker op smaak. vergeleken bij vorig 
jaar zien we een opgaande lijn. Goed!

Da nello (36 km) stratumsedijk 
23a, 5611 na, eindhoven (040) 
213 57 57, www.danello.nl
wat is er aan de hand met deze 
zaak waar we in het verleden zo  
lekker hebben gegeten? Nando  
Natella, die in 2010 het bedrijf van 
zijn broer Nello overnam, kookt er 
puur, met uitstekende producten  
en bereidingen die klopten. Dit jaar 
moeten we constateren dat het  
allemaal niet van een leien dakje 
gaat. we kunnen maar één ding  
constateren: hier is werk aan de 
winkel!

ze soms veel meer ruimte suggereren dan 
er in werkelijkheid is, en soms juist veel 
minder. 
Op één ding kan je echter wel vertrou-
wen. De toch al lastige greens – soms wat 
te geonduleerd – moeten vrijwel allemaal 
door de lucht aangespeeld worden, goed 
beschermd als ze zijn door bunkers, en 
wie de green mist wacht een verduiveld 
lastige chip terug. De Stippelberg vraagt 
veel van de golfer, maar die krijgt daar 
ook veel voor terug. Om te beginnen een 
prachtige golfervaring. Zelden was de uit-
drukking ‘met stip binnenkomen’ zo van 
toepassing. •

Q-linair
in menig clubhuis is veel meer  
te krijgen dan een uitsmijter of 
een portie bitterballen. golfers 
Magazine schuift aan tafel en  
laat het zich goed smaken.

Belofte  
Het zit ons niet mee dit jaar. Na een 
gesloten restaurant en een onver-
wachte beperkte kaart kregen we nu 
te maken met een variant op die 
twee hindernissen. Door het starttij-
denbeleid wisten we al dat we bijtijds 
klaar zouden zijn, maar toen we ook 
nog eens herhaaldelijk door werden 
gelaten stonden we ineens al om drie 
uur in het clubhuis. veel te vroeg 
voor het diner, maar eigenlijk ook te 
laat voor de lunch. Gelukkig was de 
keuken wel open, al was het met de 
keuzemogelijkheden wat schipperen. 
De dinerkaart mochten we alleen 
even inzien – jammer, we hadden ons 
graag aan het verrassingsmenu ge-
zet  – en de lunchkaart was wat aan 
de karige kant. Dat we ons toch red-
den kwam door de prima suggestie 
de daghap te bestellen, dat kon al 
wel. Een varkensmedaillon, met 
groente en aardappelgratin en een 
apart geserveerde mosterdsaus.  
Prima. De medaillon verscheen overi-
gens pas nadat er van de lunchkaart 
eerst twee soepen waren soldaat ge-
maakt. Een heerlijk frisse soep van 
pommodori met mascarpone en  
bosui, en een champignonvelouté met 
bieslook. De gezeefde en gebonden 
soep oogde dan misschien niet gewel-
dig – de kleur van champignonsoep is 

al snel wat onbestemd – maar de flu-
weelzachte smaak maakte alles goed. 
De ruim aanwezige champignons had-
den voor de smaak niet eens gehoe-
ven.
Naast de dagschotel bleef er als 
hoofdgerecht eigenlijk niets anders 
over dan een van de maaltijdsalades 
te kiezen. vier telden we er, alle ge-
serveerd met friet, brood, boter en  
– wat dunne – aïoli. De variant met in 
Japans broodkruim gebakken gamba’s 
beviel uitstekend, al was de aardap-
pelsalade op de bodem van het bord 
niet om over naar huis te schrijven. 
Net even te vet naar onze smaak. 
Desserts stonden er niet op de 
lunchkaart, maar ook nu werd een 
mouw gezocht en aangepast. Het 
trio van ijs was wel héél gewoontjes 
en hoewel het grand dessert prima 
smaakte, was het woord ‘grand’ niet 
echt van toepassing op de drie voor-
geschotelde gerechtjes. als we in  
de zomer nog eens terugkomen voor 
de baan (dat gaat namelijk zeker ge-
beuren), doen we ook het restaurant 
nogmaals aan. Dat is een belofte.  
Die dinerkaart willen we hoe dan ook 
proberen.
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