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Wie meent dat golfen een elitaire sport is met een hoog hete-aardappelgehalte,
heeft het mis; golf is een sport voor iedereen. Bovendien is de populaire sport met
'swingstok' en balletje inmiddels uiterst betaalbaar. Golfbaan Kromme Rĳn in Bunnik
bewĳst dat. Hier vindt bovendien het informele 'apres-golf' plaats in de sfeervolle
Brasserie Kromme Rĳn, die gewoon voor iedereen toegankelĳk is. Dus ook voor niet-golfers!

Golfen is voor iedereen!
Maak voordelig kennis met een van
de leukste sporten ter wereld!
Aan de Sportlaan, die Bunnik en Zeist verbindt, bevindt zich sinds 1998 de entree van Golfbaan
Kromme Rĳn en de gelĳknamige brasserie. Het 29 ha grote terrein strekt zich uit vanuit de
oostkant van Bunnik tot aan de gemeentegrens van Zeist. Wie het betreedt voelt meteen dat het
hier prettig toeven is: een oase van rust, een schitterend golﬂandschap, uitstekende faciliteiten
en een informele brasserie. De perfecte stek voor 'n paar uurtjes plezierig recreëren, af te sluiten
met een heerlĳke lunch, een meergangendiner of gewoon een vers getapt pilsje met een bitterbal. Alles is hier mogelĳk, zolang het maar gezellig en ontspannen is, aldus Kromme Rĳngastheren, Thomas Kahnt (golfclub) en Toon Hagemeyer (brasserie).
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ezelligheid en ontspanning", benadrukt
Thomas Kahnt, operationeel manager van
Golfbaan Kromme Rĳn in het Utrechtse
Bunnik. "Dat was het uitgangspunt in 1998 bĳ de
oprichting van de club, en vormt dat vandaag nog
steeds. Voor onze inmiddels bĳna 600 leden en ieder
ander die graag af en toe eens een balletje slaat, voor
het bedrĳf dat graag een bĳzonder incentive voor zĳn

klanten organiseert, maar ook voor hen die het
golfspel niet machtig zĳn. Uiteraard zĳn zĳ van harte
welkom op onze eigen golfschool om het spel te leren
spelen of om deel te nemen aan een clinic, maar
daartoe bestaat geen enkele verplichting."
"Zeker", beaamt de altĳd goedlachse brasserieeigenaar Toon Hagemeyer, "wie gewoon graag geniet
van het mooie uitzicht, vanuit onze gezellige brasserie
annex clubhuis of vanaf het met grote parasols
overdekte dakterras, is net zo welkom." Hagemeyer
onderstreept dat zĳn brasserie weliswaar gelieerd is
aan de golfclub, maar tegelĳkertĳd een autonome,
openbare horecagelegenheid is, waar iedereen
welkom is voor een (zaken)lunch, een diner of een
informeel tussendoortje of zĳn feest kan vieren.
Het ledenaantal van Golfclub Kromme Rĳn groeit
gestaag, evenals het aantal gastspelers. Hoe is
dat te verklaren?
Thomas Kahnt: "Onze baan ligt in het geograﬁsch
midden van Nederland en is mede daardoor voor de
meeste mensen goed en vlot bereikbaar. Daarnaast is

onze fraaie, 'volwassen' negenholesbaan omgeven
door een wonderschone natuur, waarin vogels,
eenden, ganzen, zwanen én golfers vreedzaam
samenleven." (Zoals inderdaad blĳkt uit een fotoimpressie van fotograaf Albert Niekamp op de
website krommerĳn.nl - red.) "Wie geluk heeft", gaat
Kahnt verder, "spot tĳdens zĳn negenholesrondje van
ongeveer vĳf kilometer ook nog eens het nodige wild.
Reeën, herten, fazanten, konĳnen en af en toe zelfs
een vos: alles loopt hier vrĳ rond in de rĳk beboste,
rustieke omgeving."
"Ja, maar zelfs tĳdens het jachtseizoen zĳn alleen
golfclubs toegestaan; andere 'wapens' zĳn absoluut
verboden", grapt Hagemeyer aanvullend. Met instemmende grĳns vervolgt Kahnt zĳn uitleg voor de
toenemende populariteit van Kromme Rĳn: "Onze
golfbaan mag dan 'slechts' negen holes tellen; het
zĳn wel heel verschillende. Stuk voor stuk uitdagend,
omgeven door waterpartĳen, bunkers en bosschages,
gesitueerd in een licht glooiend, groen en met veel
bloemenpracht gesierd landschap. Verder onderscheidt onze club zich ten opzichte van andere clubs
door de absoluut informele en gemoedelĳke sfeer.
'Hautain hete-aardappelgedrag' – wat volgens
sommigen, vooral nietgolfers, inherent zou zĳn aan
de golfsport in het algemeen
– kennen we niet in het
relatief kleinschalige
Kromme Rĳn; daarvoor zĳn
onze leden veel te nuchter.
Bĳ ons wordt de golfsport
door velen 'gezond ambitieus' en soms zelfs uiterst fanatiek beoefend, maar
altĳd met respect voor de ander, ongeacht diens
handicap. Na een partĳ wordt er doorgaans ontspannen nagepraat, hartelĳk gelachen en genetwerkt,
waarbĳ vaak nieuwe contacten worden gelegd tussen
leden en enthousiaste gastspelers, veelal onder het
genot van een drankje en een bitterbal aan de gezellige clubbar of in het restaurantgedeelte. En daarnaast", vervolgt Kahnt, "zĳn we ook nog eens
bĳzonder betaalbaar: waar je voor alleen al het
'gewone lidmaatschap' van veel golfclubs in
Nederland jaarlĳks een klein vermogen kwĳt bent,
exclusief entreegeld en participatie, bedraagt onze
all-in-prĳs omgerekend slechts 93 euro per maand.
Daarvoor heb je onbeperkt speelrecht tĳdens de
baanopeningstĳden, gedurende het kalenderjaar. Plus
gratis gebruik van de (overkapte) driving range en
overige faciliteiten, zoals schoenendouche, lockers,

Uw toegewĳde gastheren: brasserie-eigenaar Toon Hagemeyer (l) en golfbaanmanager Thomas Kahnt
sanitaire voorzieningen en kleedkamers en het uiterst
ﬂexibele, altĳd beschikbare online baanreserveringssysteem. Bovendien", hier heft de bevlogen golfbaanmanager nadrukkelĳk zĳn wĳsvinger, "…houdt het
lidmaatschap van Golfclub Kromme Rĳn automatisch
het lidmaatschap in van 'De GolfAlliantie', een per 1
januari 2015 opgericht en voor de golfwereld revolutionair samenwerkingsverband tussen zes
participerende negenholesbanen die het
'onbeperkt speelrecht'
aan elkaars leden
verlenen, zonder
greenfees of andere
extra kosten. Dit betekent dat Kromme Rĳnleden voor dezelfde 93
euro per maand geen negen, maar zesmaal negen
holes vrĳelĳk en onbeperkt kunnen bestoken met hun
swings! Stel je voor, 54 holes voor de prĳs van
negen…", aldus een gedreven Thomas Kahnt, die zĳn
sport duidelĳk serieus neemt, maar wel altĳd met een
knipoog. Want, zo meent hĳ, voor de meeste mensen
blĳft golfen primair een puur recreatieve bezigheid.
Wat maakt Brasserie Kromme Rĳn bĳzonder?
"In de eerste plaats de ligging", stelt Hagemeyer
resoluut. "Die is zonder meer uniek. Zowel vanwege
de bĳzondere natuur, als, natuurlĳk, het uitzicht op
een van de mooiste negenholesbanen van Nederland.
Daarnaast wordt de sfeer door de meeste bezoekers
– zowel leden van de golfclub als 'passanten' – als
'informeel en plezierig' ervaren. Waarbĳ vanzelfsprekend geldt dat de brasseriegasten grotendeels zelf
die sfeer maken, maar ook dat die sfeer blĳkbaar

wordt gestimuleerd door, zoals dat heet, 'de ambiance'. Nou, en die is bĳ ons behalve modern en kleurrĳk,
vooral heel gezellig, waardoor leden en gasten zich
prima thuis lĳken te voelen. Daarnaast worden er
door onze vaste keukenbrigade niet alleen de heerlĳkste (golf)clubsandwiches bereid, maar ook prachtige en vooral smakelĳke lunch- en dinergerechten.
Variërend van populaire brasserieklassiekers, zoals
saté van varkenshaas, overgoten met een huisgemaakte pindasaus en gelardeerd met knapperige
frieten en een toefje vers groen, tot de wat meer
culinaire gerechten, zoals licht gegrilde coquilles met
gerookte zalm, badend in een romige saﬀraandressing en 'subtiel vervolledigd' met een wasabikrokantje. Of wat te denken van onze befaamde Black
Angus-burger, speciaal voor de stevige trek, vervaardigd uit 100% pure USA beef!" Hier blĳkt overduidelĳk de bevlogenheid van fĳnproever Hagemeyer, die
graag ook zelf zĳn handen laat wapperen als ervaren
chef de cuisine.
Golf&Dine: golfen en dineren voor 40 euro
Met de actie 'Golf&Dine' richt Kromme Rĳn zich op
nieuw publiek: spelers van buiten de club die hun
vaardigheden graag eens op een andere baan loslaten, of gewoon golfers die er lol in hebben het sportieve met het culinaire te verenigen. En dat zoiets niet
duur hoeft te zĳn, wil men bĳ Kromme Rĳn graag
laten zien, voelen én proeven met deze bĳzondere
actie: eerst ontspannen negen holes lopen, dan
genieten van een overheerlĳk driegangendiner in de
sfeervolle brasserie. En dat voor slechts
40 euro, all-in! Welkom in Bunnik;
Welkom bĳ Golfbaan Kromme Rĳn!
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