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Evenementen
Ryder Cup – een golfwedstrijd tussen 
ondernemers uit de gemeente Bunnik 
en gemeente Bilthoven – 23 augustus.
Open Golf  Dag – een golfdag voor 
iedereen. Maak kennis met de sport, 
volg een clinic en leer de fijne kneepjes, 
kom naar de demonstraties, loop een 
rondje met een lid of  bezoek de gezelli-
ge standjes. Kortom, kom sfeer proven 
op 24 september.

Golfbaan Kromme Rijn
Sportlaan 6

3981 HP  Bunnik
030 – 6562051

info@krommerijn.nl
www.krommerijn.nl

Verbinden en ontmoeten staan 

centraal bij Golfbaan Kromme Rijn

Golfbaan Kromme Rijn
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Het is goed toeven bij de populaire Bunnikse Golfbaan Kromme Rijn. Golfers van alle 

niveaus slaan hier graag een balletje. Na afloop is er alle gelegenheid om in het moderne 

clubhuis te genieten van een lekkere borrel of een heerlijke maaltijd. Directeur 

Thomas Kahnt nodigt iedereen dan ook uit om eens vrijblijvend kennis te komen maken.

Sportief  netwerken
Om dat te bereiken organiseert de club 
veel activiteiten. Een daarvan is de Open 
Golfdag Business to Business. Deze vond 
afgelopen mei plaats. Ruim vijftig onder-
nemers genoten van een fantastische mid-
dag. Er waren golfclinics voor de beginners 
en de gevorderden konden in groepjes van 
drie de baan op. Na afloop was er op het 
zonnige terras een netwerkborrel. Thomas 
kijkt met een tevreden gevoel op deze dag 
terug. ‘De animo was fantastisch, het weer 
geweldig en de sfeer gemoedelijk. De on-
dernemers hadden alle ruimte om op een 
sportieve manier te netwerken. En, zeg nou 
zelf, netwerken op deze manier is toch vele 
malen leuker dan een obligate receptie?’ 

Thomas Kahnt zit bij de receptie, zijn 
vaste werkplek. ‘Ik hou niet van ivoren 
torens. Voor mij geen kamer op een af-
gelegen plek. Ik werk graag met mensen 
om me heen. Ik hou van reuring. Hier kan 
ik alle gasten begroeten en weet ik wat er 
gebeurt.’ Golfbaan Kromme Rijn is een 
kleinschalige en gemoedelijke club waar 
ondernemers en particulieren naar har-
tenlust een balletje kunnen slaan op een 
uitdagende baan. 

Aantrekkelijke baan met ambities
Gastvrijheid staat hier hoog in het vaan-
del. De baan ligt er perfect bij, het per-
soneel is vriendelijk en in het clubhuis 
kun je genieten van een heerlijke maal-

tijd. De club doet er alles aan om het 
de golfers naar de zin te maken. Dat zie 
je terug in de beoordelingen die golfers 
geven op leadingcourses.com, zeg maar 
de Tripadvisor onder de golfers. De re-
censies roemen Golfbaan Kromme Rijn 
vanwege een modern clubhuis, de uit-
dagende 9 holes, de goede afslagmatten 
en de prima sfeer van deze parkbaan. 
Thomas: ‘Dat is natuurlijk geweldig om 
te lezen en we zijn blij dat bezoekers 
ons gemiddeld een 7,7 geven. Daarmee 
veroveren we de zesde plek als het om 
9 holes banen in Nederland gaat.’ Een 
prima prestatie, maar de ambities reiken 
verder. ‘Uiteraard,’ lacht Thomas. ‘We 
willen naar een 8,0!’ 

Persoonlijk plezier en zakelijke 
successen
Ondernemers leren elkaar tijdens het gol-
fen op een andere manier kennen, beweert 
Thomas. ‘Het is een perfecte manier om in 
een ontspannen omgeving aan relaties te 
bouwen en acquisitie te doen.’ Onderne-
mers hebben dezelfde rechten als particu-
liere leden, maar krijgen met een zakelijk 
lidmaatschap allerlei extra privileges. Een 
daarvan is de bedrijvencompetitie. Net als 
de Open Business Dag een uitstekende ge-
legenheid om in een ontspannen sfeer te 
netwerken. Thomas vertelt wat deze com-
petitie behelst: ‘De ondernemers spelen zes 
middagen in steeds andere samenstellin-
gen. Ik zorg er altijd voor dat ondernemers 
die iets voor elkaar kunnen betekenen, bij 
elkaar in de groep komen. We willen dat 
het lidmaatschap persoonlijk plezier ople-
vert en waar mogelijk kan bijdragen aan 
zakelijke successen.’ Nog een voordeel van 
het zakelijk lidmaatschap; je kan al vier 
weken van tevoren een starttijd reserveren. 
Thomas: ‘Ondernemers met een zakelijk 

lidmaatschap hebben bij ons inderdaad 
een streepje voor.’

Verrassende uitkijkpunten
De baan ligt in een parkachtige omgeving. 
In het voorjaar bloeien de fruitbomen 
uitbundig en als de zon op de bosschages 
schijnt, hebben de strak getrimde greens 
een adembenemende uitstraling met veel 
verrassende uitkijkpunten. De waterpar-
tijen maken de 9 holes uitdagend. Het is 
dan ook niet voor niets dat de golfbaan 
spelers uit het hele land trekt. De baan is 
uitstekend bereikbaar. Vlak langs de A12 
en dichtbij de A27. Thomas: ‘Dat maakt 
het voor bezoekers aantrekkelijk om vanuit 
hun werk nog even een balletje te slaan. 
Ze hoeven niet direct de 9 holes te lopen, 
maar kunnen ook een half  rondje doen. 
Daarna een hapje eten en dan zonder files, 
in een keer door naar huis rijden.’

Balletjes rapen
Thomas kan nog uren vertellen over de 
kwalitatief  hoogwaardige faciliteiten en de 
kick van het golfen, maar daar is geen tijd 
meer voor. Het is druk op de baan en de 
ballen zijn op. Thomas gaat de baan in, 
raapt ballen en maakt hier en daar een 
praatje met de bezoekers. Op zijn gezicht 
een grote glimlach. Inderdaad, hij heeft 
een prachtbaan. Op de mooiste parkbaan 
die hij zich wensen kan. Nieuwsgierig? Re-
serveer een baan, word lid of  sponsor van 
Golfbaan Kromme Rijn, een dertig lentes 

jonge vereniging, met een baan aan de 
Sportlaan in Bunnik die alweer zeventien 
jaar voor volop golfvertier zorgt.

‘We willen dat het 
lidmaatschap persoon-

lijk plezier oplevert 
en waar mogelijk kan 

bijdragen aan zakelijke 
successen’

» Thomas Kahnt
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