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De green uan de 18 met het clubhouse

of de achtergrond: het opwindend
spiegelbeeld krijgt w er gratis bij

ent u het verhaal van de mooie Ex-vuilnisbelt
jongeling die de hele wereld

afreisde op zoek naar een

mooie bruid en dat meisje van zijn dro-

men tenslotte in zijn eigen dorp om de

hoek vond? Welnu, met een beetje ver-

beelding kunt u dezelfde love story toe-

passen op Spiegelven.

Het gebeurt geregeld dat buitenlandse
banen de hemel in worden geprezen, terwijl
zij in werkelijkheid slechts een flauwe af-
spiegeling bieden van de gedane beloften.
Têrwijl we in eigen land banen hebben lig-
gen die hun beloften wel inlossen. Eén van
die banen is en blijft Spiegelven dat haar
naam ontleent aan het ven op de 7de hole.
Dit hoogste punt van de baan stond destijds
bij de inwoners van Wiemesmeer bekend als
'het spiegeltje van de hemel'. Niet slecht
bekeken, want de natuur biedt er inderdaad
een zelden geziene rijkdom aan flora en
fauna, met reeën, vossen, salamanders, kik-
kers, hagedissen, hazen, eendenpopulaties,
dassenburchten... En met de heide die zich
steeds nadrukkeliiker manifesteert.

Golfers die Spiegelven voor het eerst aandoen,
kijken altijd verrast op wanneer zij horen dat de

baan op een voormalige stortplaats is aange-
legd. Dat klopt ook want deze zone wordt zelfs
jaarlijks door Leefmilieu gecontroleerd. Maar
de vervuilde ondergrond ligt niet onder de vol-
ledige 18 holes begraven."
"De 18 holes baan draait er vooral rond", zegt
Bart van Kerckhoven. Hij is sedert juni 1990

secretaris op Spiegelven en kan - vooral wan-
neer hij zijn lachspieren in een grijns trekt -

probleemloos doorgaan voor een broer van
Colin Montgomerie. "Enkel de tees van de
holes 8, 10, 12 en 13 liggen op het stort.
Verder ook een stukje van de 15 voor wie de

dogleg een beetje afsnijdt. En de volledige 9

holes baan."

Greenfees welkom
Spiegelven is het geesteskind van Albert Bouts
en Jef Schreurs. Bouts (een tandarts) speelde al
langer met het idee om in Genk een golfbaan

aan te leggen en zelte er met Schreurs (uit de

verzekeringswereld) zijn schouders onder. De

keuze viel op een 70 hectare groot bos vol kreu-
pelhout en wellicht ook stropersgebied. In 1987

en 1988 werden de werken voltooid, maar de
dynamiek in de leiding bleef voelbaaq want 15
jaar na het opstarten van de werken is het ori-
ginele concept van architect Ron Kirby op bijna
alle holes verbeterd.
"Daarvoor zijn in de eerste plaats de heer
Bouts en ztjn zoon - die als golfarchitect werk-
zaam is - verantwoordelljk.Zij hebben door de
jaren heen constant bijgestuurd. Spiegelven
maakt optimaal gebruik van het feit dat de
beide eigenaars hier altijd zijn en zij samen
een soort'dagelijks bestuur' vormen.
Beslissingen van de raad van bestuur worden
dus snel in realiteit omgezet. Als vandaag

beslist wordt ergens een nieuwe bunker bij te
bouwen, wordt daar bij manier van spreken
morgen aan begonnen. Fairwayberegening,
drainages, aanleg van bunkers, we doen het
allemaal zelf. Onze bedoeling is een perfecte
droge baan te creëren die ook in de winter
altijd bespeelbaar is."

Uitdogend
Spiegelven is gelukkig met zijn 550 leden. Zij
moedigt de komst van greenfeespelers aan en

heeft een accommodatie die eenieder zal bewe-
digen. De baan is heel gemakkelijk bereikbaar

en het clubhouse biedt alle modern comÍort.
Het aanpalende Golftrotel La Résidence wordt
alom geroemd. Net enkel omwille van het com-

fort, maar ook omdat de keuken van het restau-

rant rechtstreeks in verbinding staat met het
clubhouse, waar je dus lekker eet. Maar als golf-

speler kom je natuudijk in de eerste plaats voor
de charmes van de baan.

op hole 5 (far-4):
ide eilandies rond de bomen

hornel
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De prachtig a.Ígeboorde ,Íàirnay
uutt de 6 (far-S uatt 505nt).
Ittzct: zicht op de greeu utur de 13

Valstrikkett zat uoor tuie de greeu

uan de 4 aonuolt: cettraal een

s|ar en eetx bLínkeli ett daaracltter
een hellettd ulak naar rechts

"Zeer uitdagencl met verscheidene holes die
een echte challenge zijn voor de speler", zegt
Bart van Kerckhoven. De 7 bijvoorbeeld, met
de tweede slag die over het ven moet. Een
par is er een birdie waard. Ook de finishing
holes zijn lastig. De aanwezigheid van bossen
en watel, en het gegeven dat cle baan van
nature uit lichtjes glooit, maakt dat je als spe-
ler het hele arsenaal aan slagen nodig hebt.
Dus niet alleen precisie en lengte - dat laatste
vooral op de laatste 9 - maar ook het vermo-
gen om een goede bal te slaan op een niet
helemaal horizontale ondergrond."

De verkenningsronde
Elke hole heeft inderdaad zijn specifieke hin-
dernis. Zoals de berk links op de hellende
fairway van de korte 1 (par 4 van 294m). De
2 met zijn intrigerende afslag. De lastige 4

waar de speler bij het binnenkomen naar de
green visueel gehinderd wordt door een klei-
ne spar in het midden van de fairway. Op de 5

blijfje best uit de eilandjes aan de linkerkant
(bomen omgeven door bunkers) en op de 6

(lange par 5) kan je een blindshot als 2de slag
niet ontlopen. De 7 is de ven-hole met stroke
index 1 (dat zegt genoeg), en na de 8 (een
mooie par-3 met heel veel mogelijkheden qua
pinposities) wenkt de 9. Niet al te lang als
par-5 (453m). maar plaatsing is belangrijk.
vooral bij het 2de shot. Zoniet wordt het een
hele klus de green in regulation te halen.
Na out (2930m) volgt in: 3168m en die extra
meters voel je. Lange par-4 holes (10, 13, 15

en vooral 16). Een intrigerende 14 (par-S van
443m) waar je teeshot als door een trechter
naar twee bunkers wordt gezogen. De 15

waar je een fade moet spelen om niet met
een blindshot naar de tee te worden gecon-
fronteerd. En de intrigerende par 5 om af te
sluiten: over de vijver naar het clubhouse en
zljn zonnelerras toe. Dappere kerels die de
green in twee durven aanvallenl
Kortom: Spiegelven is en bhlft een aanrader.
't Is maar dat u het weet.

Tekst en foto's: Rudy Bouwens

De 16: aan deze plas ottleent
Spiegeluett zijn tnarn
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