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Elke maand gaan Ries Rook, en twee gastspelers, Gert Jan van Rooijen en Jaap Christiaanse op bezoek bij een wat mindere of bekende
golfbaan om alle aspecten van de baan te beoordelen. In deze editie willen wij Golfcentrum De Hoge Dijk in de “Spotlight “zetten.

SNELLE GREENS BIJ GOLFCENTRUM DE HOGE DIJK
de afslagplaatsen zijn gedeeltelijk
verwarmd door heaters. Op de grote
kunststof chipping green kun je je korte
spel oefenen. In de golfshop vind je
mooie merken als Cutter & Buck. In
de brasserie van De Hoge Dijk kun je
terecht voor een goede (zaken)lunch of
diner. Geniet van de zon op het mooie
terras. De ruime vergaderruimtes zijn
ideaal voor personeelsmeetings, klantpresentaties of trainingen.

Net onder Amsterdam is Golfcentrum
De Hoge Dijk gehuisvest. We voerden een geanimeerd gesprek met
manager Joop Kluin die gastvrijheid
hoog in het vaandel heeft.
Uitdagende baan met veel variatie,
prachtige kunst en The Ace
Challenge
De Hoge Dijk heeft 27 holes met waarschijnlijk de beste greens van Amsterdam en omstreken. De greens op de
Hoge Dijk zijn snel met een gemiddelde stimpwaarde van 8.
Een uitdagende en goed onderhouden
golfbaan. Bijzonder door de prachtige
kunstwerken die je verspreid over de
baan aantreft en jaarlijks wisselen. De
Holendrecht en Bullewijk lussen vormen
gezamenlijk een 18 holes wedstrijdbaan
(par-71) met A-status. Holendrecht is
vlak en open met brede fairways. Op
hole 6 vind je sinds kort een The Ace
Challenge. Registreer je! Sla je een
Hole in One win je € 10.000! Een unieke
golfbelevenis in Europa! Bossages en
smalle fairways kenmerken Bullewijk. De
derde Abcoude lus biedt negen par-3/
par-4 holes met afwisselend karakter.

Uitdagend voor zowel de beginnende
als ervaren speler.
GEO-certificaat
Het baanonderhoud wordt door een
externe partij uitgevoerd. De vaste
greenkeepers zijn vertrouwd met de
baan. In de baan zijn voldoende watertappunten. Niet gek met de warme
zomers de afgelopen jaren. Golfcentrum De Hoge Dijk is trots bezitter van
het GEO-certificaat (Golf Environment
Organization). Alleen als aan de strenge
criteria rond water-, energie- en chemicaliëngebruik wordt voldaan, komt
een golfbaan in aanmerking voor dit
prestigieuze certificaat.
Goed verzorgde faciliteiten
De golfacademy De Hoge Dijk verzorgt
met vier pro’s golflessen voor golfers
van elk niveau. De moderne oefenfaciliteiten beschikken over alles wat je mag
verwachten. Op de drivingrange kan je
afslaan vanaf matten of vanuit het gras.
De drivingrange heeft duidelijke targets
op verschillende afstanden. Hierdoor
blijft oefenen leuk en gevarieerd. Ook
in de winter is het aangenaam toeven;

Golfclub Olympus toegankelijk voor
elke golfer
Golfclub Olympus is de vaste bespeler van De Hoge Dijk. De gezellige
golfclub heeft 850 leden. Joop vertelt
enthousiast over de samenwerking met
Olympus. Samen optrekken is hierbij
het sleutelwoord. Door de centrale
ligging en goede bereikbaarheid in
Amsterdam heeft de club veel internationale leden. Diverse lidmaatschappen zijn mogelijk. De jeugdcommissie
begeleidt kids intensief en zorgt dat
het plezier in het spel voorop staat.
Een groencommissie met maar liefst
8 leden adviseert de baan over het
natuurbeheer in en rondom de baan.
De Hoge Dijk kent een actieve businessclub die de laatste tijd flink is
uitgebreid.

• De parkeerruimte is buitengewoon
groot met ruime parkeerplekken voor
het gemakkelijk uitladen van je golfspullen Voor een veilig gevoel is het
terrein bewaakt.
• Met brede fairways en waterpartijen is
de baan uitstekend te bespelen.
• De route naar de volgende holes is
goed aangegeven, geen moeite om
de vervolg hole te bereiken.
• Golfers ontvangen met een glimlach
is het credo bij de Hoge Dijk.
• In de Brasserie kun je lekker lunchen
en/ of dineren en er is een prima
kaart. Ook zijn er mooie vergaderzalen aanwezig.
• Op het zonovergoten terras is het
uitstekend toeven, ruime plaatsen zijn
aanwezig en je wordt snel en deskundig geholpen. De club heeft voor hun
eigen activiteiten een afgeschermd
gedeelte.
• Sanitair en kleedkamers zijn op orde.
• Een balletje slaan op de drivingrange
is een relaxed gebeuren, volop ruimte
met voldoende afslagplaatsen.
• De Hoge Dijk is een leuke baan. We
willen vooral de Marshals complimenten geven, die weten wat gastvrijheid
inhoudt.

ANWB Golf
ANWB Golf heeft per 1 juli 2019 haar
hoofdkantoor gevestigd op Golfcentrum De Hoge Dijk. Leden kunnen
met korting spelen. De Hoge Dijk is al
jarenlang een van de populairste banen
onder ANWB Golf leden. .
Beoordeling
• De bereikbaarheid is prima. Je navigatie brengt je zonder problemen op de
plaats van bestemming.

De onderstaande onderdelen zijn beoordeeld
ONDERDELEN 		
GERT JAN
JAAP 		
RIES 		
GEMIDDELD
Bereikbaarheid 			10		9.6		9		9.5
De baan 			8.8		8.6		8.8		8.7
Route naar holes 		9.2		10		10		9.7
Parkeergelegenheid		10		10		10		10
Ontvangst/ Gastvrijheid		9		8.8		9		8.9
Restaurant 			8		8.6		8		8.2
Bediening restaurant 		7.6		7.5		7		7.3
Terras				8.5		8.8		8.5		8.6
Sanitair en kleedkamers		8.5		8.8		8.3		8.5
Drivingrange/ overige		9.5		9.5		9.2		9.4
Kosten/ kwaliteit		8.6		8.5		8.4		8.5
Algemene eindbeoordeling
8.8		 8.9		 8.7		 8.8		

Abcouderstraatweg 46
1105 AA Amsterdam
18 holes golfbaan
(Holendrecht en Bullewijk)
9 holes Par ¾ (Abcoude baan)
4 oefengreens, Drivingrange,
puttinggreen bij drivingrange en
puttinggreen bij clubhuis
www.dehogedijk.nl
receptie@dehogedijk.nl
Tel: 0294- 281241

