
balans
Hole achttien eindigt pal voor het 

clubhuis. Vanaf het terras oogt het 

alsof je ergens in Engeland bent.

Baan in
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TEKST MARTIJN PAEHLIG 

FOTOGRAFIE BERT VAN DER TOORN

Eigenlijk vinden we dat het begrip wat al 
te vaak gebruikt wordt, maar toen iemand 
Hooge Graven omschreef als een hidden 

gem, konden we niet anders dan dat 
beamen. Veel meer mensen zouden de reis 
naar Ommen moeten maken.
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Praktisch
HOOGE GRAVEN GOLFCLUB 

OMMEN

Adres Hessenweg Oost 3a
Reserveren (0529) 45 59 99
Handicapvereiste 54
Website www.hoogegraven.nl
Greenfee € 65
Baan 18 holes, par 72, Geel 5974 
meter, Rood 5112 meter

Driving range Voldoende plekken 
en lekker veel targets.
Oefengreen Tussen het terras en 
de green van achttien. Alsof je in 
de UK bent.
Shop Bij de receptie in. Zeker voor 
de beperkte ruimte een ruim 
assortiment.
Kleedkamer Een smalle schone 
pijpenla onder een schuin dak 
met fijne douches.
Autolader Ja.
Architect Eschauzier & Tate.

OMMEN LIGT DIEP in het 
oosten van het land, op 
nauwelijks 25 kilometer 
van de Duitse grens. Ons 
navigatiesysteem maakte 

er een heel avontuur van om er te komen. 
Het instellen van de ‘meest economische 
route’ leverde een speciale aflevering van 
Ontdek je plekje op: kruip-door-sluip-
door-routes waarbij we vast kwamen te 
zitten achter een lokale agrariër die op 
zijn dooie akkertje naar de volgende akker 
reed. En dat terwijl we op de terugweg 
razendsnel op de grote weg zaten. Hoe 
dan ook is Ommen vanuit vrijwel het hele 
land een stevig stuk sturen. Maar – flau-
we-woordgrapwaarschuwing – Hooge 
Graven Golfclub Ommen is dat ommetje 
zeker waard. Wanneer we de uit 1987 
stammende baan voor het eerst bezoch-
ten, weten we niet meer, maar na ons 
laatste bezoek weten we het zeker: hier 
komen we snel weer terug. De routing, de 
rust, de holes: we genoten volop.

DAPPEREN EN DWAZEN

Een klein beetje schrokken we dan ook 
wel toen we in het clubhuis van de Hooge 
Graven, uitgespreid over een viertal 
tafels, grote luchtfoto’s van de baan zagen 
liggen, met schetsen hoe het zou kunnen 
worden in Ommen. ‘De baan ís toch al 
goed?’  zeiden we. Dat werd gelukkig direct 
beaamd. ‘Maar het kan nooit kwaad om te 
kijken wat er nog beter kan, toch?’
Een waarheid als een koe. Ambities zijn 
altijd goed, ook als je al gemiddeld met 
een ruime acht wordt beoordeeld door 
de gebruikers van Leading Courses. Toch 
vroegen we ons een groot deel van de 
ronde af waar de eventuele aanpassingen 
zouden moeten komen. Meer dan details 
kunnen het toch niet zijn.
Moet er bijvoorbeeld iets gedaan worden 
aan hole één? De ronde begint met een 
par-4 van bijna vierhonderd meter die na 
iets meer dan tweehonderd meter bijna 
haaks naar links gaat. Voor de longhitters 
is een driver vanaf de tee misschien net te 
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lang, maar voor het gros van de spelers 
is de 240 meter tot de achterkant van 
de fairway geen beletsel om de bal zo 
ver mogelijk op weg te helpen en daar-
door een open slag naar de vlag over te 
houden. Dapperen (en dwazen) kunnen 
proberen de bocht af te snijden, maar of 
je daar veel mee wint is de vraag. In de 
knik van de dogleg ligt een fraaie zand-
verstuiving met flink wat heideplantjes, 
waardoor de kans dat je je bal kwijtraakt 
groter is dan dat je  significante terrein-
winst boekt. Een mooie openingshole, 
daar hoef je niets aan te veranderen.

• EEN ENORME WASTE-AREA BESLAAT VRIJWEL DE HELE RECHTERZIJDE VAN HOLE ZES.

• HOLE ÉÉN IS MISSCHIEN IETS AF TE SNIJDEN, MAAR DE KANS IS GROOT DAT 
JE GESTRAFT WORDT MET EEN IN DE HEI VERLOREN BAL.

• VAN HOLE DRIE TOT EN MET ZEVEN BEN JE IN HET 
‘BUITENGEBIED’. DE BOMEN NEMEN AFSTAND, MAAR 
WATER KOMT NADRUKKELIJK IN HET SPEL.

•

De par-3 tweede wellicht? Hooguit in 
lengte, en dan alleen omdat van de vier 
par-3-holes er drie nagenoeg even lang 
zijn. Hole twee meet 158 meter, hole zeven 
159 meter en hole elf 157 meter. Alleen hole 
negen heeft met 172 meter een afwijkende 
lengte. Kort een van de drie holes in tot 
130 meter en je bent er. Moet dat dan ook 
de tweede zijn? Wat ons betreft niet, al 
was het maar omdat de waterhindernis 
– en vooral de bomen daar rechtsachter 
– daarmee minder in het spel komen. Als 
we zelf mochten kiezen, dan zouden we 
de tee van de zevende misschien wat naar 

voren leggen. Deze hole is de laatste van 
de vier ‘buitenholes’, waardoor de wind 
een grotere rol speelt. Bunkertje links 
misschien nog wat dieper maken, wat 
hoog gras rechts, en een par is nog niet 
zomaar gemaakt.

ZANDHAPPEN

Hoewel het grootste deel van de baan 
zeer bosrijk is, liggen er vier holes in 
een meer open gebied. De par-4 derde 
en vierde liggen in elkaars verlengde 
en lijken als eerste in aanmerking te 
komen voor enkele aanpassingen. 

‘Aanpassingen? 
De baan is nu al 
heel erg goed’



WAARDERING

Lay-out
Onderhoud
Uitdaging
Faciliteiten
Sfeer
Waar voor je geld

+ Sla vooral de par-3-baan 
niet over.
– Het teruglopen van de 
green van vijf naar de tee 
van zes is onhandig en zelfs 
wat gevaarlijk.








• ALS JE OP HET JUISTE MOMENT KOMT, 
WORD JE – ONDER MEER OP HOLE ZEVENTIEN 
– GETRAKTEERD OP PRACHTIGE EN REUS-
ACHTIGE BLOEIENDE RODODENDRONS.
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Alhoewel? Links van de derde hole zie 
je twee waterhindernissen, waarbij vooral 
de tweede slim in het spel is gebracht door 
rechts op de fairway op dezelfde hoogte 
een bunker neer te leggen die je óók wilt 
ontwijken. Ook hole vier heeft water, al 
komt dat hier nauwelijks in het spel en 
kun je de bunker rechts prima als target 
nemen.
Hole vijf en hole zes liggen eveneens 
min of meer in elkaars verlengde, maar 
verschillen wel flink van elkaar. De par-4 
vijfde is de een na moeilijkste hole van de 
baan – wat ons betreft lastiger dan de nu 
als moeilijkst beoordeelde veertiende, 
die vooral smal is. De green ligt iets links 
en hoger, met zowel aan de voor- als de 
achter kant een waterhindernis. Als je 
híer als architect of baancommissie wat 
wilt doen, zal dat te maken hebben met 
de  routing: om bij de tee van zes te komen 
moet je een stukje ‘tegen het verkeer in 
lopen’, waardoor tassen vaak net op de 

• verkeerde plek staan of gastspelers zich 
pal in de baan van achteropkomende 
flights werpen. Met het inkorten van 
de par-5 zesde tot een par-4 zou dit zo 
opgelost zijn, en met een par van 72 is die 
ruimte er ook. Maar dat zou doodzonde 
zijn, omdat daarmee ook in één keer de 
enorme waste-area rechts uit het spel 
gehaald wordt. Het is dat we nergens 
 harken zagen liggen, anders had-ie zo 
voor een extreem lange bunker door kun-
nen gaan. Hou je bal links: wie eenmaal 
in het zand ligt, zal de eerste niet zijn die 
zich zandhappend een weg naar de green 
moet banen.

RODODENDRONS

De tweede negen dan? Zouden we daar 
iets willen aanpassen? Ja, de dassen-
burchten verplaatsen, als dat zou mogen. 
De beschermde rovers hebben dit jaar 
flink huisgehouden op de back-nine, zo 
zien we aan de bonte verzameling blauwe 
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• Eten in het clubhuis
Keurig ingericht met een knapperende open 

haard, en een fijne kaart.

• De Zon (5 km)
Voorbrug 1, 7731 BB Ommen, (0529) 45 55 50, 
www.dezon.nl
Klassiek opgebouwd met een moderne twist; Euro-

pees georiënteerd en gevarieerd, met ook een 

blik op de nieuwe wereld. Complimenten voor de 

professionele bediening. Het team is voorkomend, 

attent en maakt alle tijd voor een praatje. De zaak 
maakt onderdeel uit van hotel De Zon en veel 
hotelgasten maken gebruik van het restaurant.

• Herberg de Witte Gans (18 km)
Heinoseweg 30, 7722 JP Dalfsen, (0529) 43 05 15, 
www.wittegans.nl
Gelegen in een prachtig bosrijk gebied. In de 
uiterst verzorgde eetzaal met rustieke, landelijke 
uitstraling worden gerechten uit de Franse en 

mediterrane keuken gepresenteerd met ingrediën-

ten veelal afkomstig uit de regio.

RESTAURANTS

paaltjes op de fairways van vooral hole 
zestien en zeventien. Het is goed dat das-
sen – en andere dieren – onze bescherming 
genieten, maar als iemand een oplossing 
heeft om ze weg te houden van de fairways...
Misschien hier en daar wat kleine aanpas-
singen dan? De green van de par-3 elfde is 
bol en ligt wat hoger, maar als je deze net 
mist, rolt de bal nauwelijks omlaag; daarvoor 
is het gras om de green heen net te lang. 
Misschien een beetje kappen? Dat kan. Als 
de prachtige rododendrons maar met rust 
gelaten worden. Een beetje uitdunnen van 
het bos is gezond voor de bomen die blijven 
staan, maar maakt ook wat meer routes 
mogelijk, met de par-4 zeventiende als 
meest sprekende voorbeeld. Net als hole één 
gaat deze haaks de bocht om, dit keer naar 
rechts, maar waar de openingshole breed is 
en daarmee opties biedt, is deze hole zó smal 
dat je al snel ‘snooker’ ligt. Of je moet door 
dat kleine gaatje in het bos durven spelen. 
Iets meer lucht daagt meer mensen uit.
Maar verder? We zijn érg benieuwd wat er 
volgens de tekeningen nog beter kan. Het 
kan inderdaad nooit kwaad om oog te heb-
ben voor verbeteringen, maar de Hooge Gra-
ven is nu al een baan die uitstekend in balans 
is en het ommetje absoluut waard. •

LEKKER
Koop de Lekker online 
op www.lekker.nl voor 
de volledige tekst van 
de reviews en alle 498 
andere besproken 
restaurants. De 
Lekker 2022 ligt nu in 
de winkels.

• ER IS RUIMTE TUSSEN 
DE BOMEN, MAAR OP HET 
VINDEN VAN DE FAIRWAY 

STAAT OP VEEL HOLES 
EEN BONUS.


