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Golfbaan Green Meet*s mooiste 9-holes golfbaan van Drenthe 

Erica, Golfbaan Green Meet*s op de 11e plaats in ranking van Golf Weekly Top 30 van 9-holes 

banen. Golfbaan Green Meet*s komt als nieuwe 9-holes baan met stip binnen op de 11
e
 plaats in de ranking 

van de tweejaarlijkse Top 30 van alle 9-holes banen in Nederland. Golfbaan Green Meet*s mag zich dan ook de 

mooiste 9-holes golfbaan van Drenthe noemen.  

De jury van Golf Weekly is unaniem enthousiast. “Green Meet*s doet denken aan een 9-holes linksbaan. Erg 

leuk om te spelen met het out-in-karakter en vele uitdagende schoten”; Een prachtige baan door het mooie 

landschap”; “lovely course, met ook een leuke par 3- baan en een mooi duurzaam hotel aan de baan’”;  Erg 

mooie locatie”; geweldige baan”; Hele natuurlijke inland links.” 

Golf Weekly hoopt met de tweejaarlijkse Top 30 bij te dragen aan betere banen, beter onderhoud, meer kennis 

bij golfers en meer golf.  De Top-30 geeft een overzicht van  goede mooie en leuke golfbanen die we in 

Nederland hebben met als doel dat golfers genieten van de beste en spannendste holes en hun kennis  van 

golfbaanarchitectuur ontwikkelen.  Dat maakt golf nog leuker! 

Vorig jaar september  is de Golfbaan Green Meet*s officieel geopend en werd door de NGF al het certificaat 

van de A-status van de baan uitgereikt. Architect van de baan is Michiel van der Vaart van Jol Golf Design, die 

ook de Stippelberg in Gemert-Bakel heeft ontworpen. 

Golfbaan Green Meet*s is gelegen op het Resort Green Meet*s in het Amsterdamsche veld, aan de rand van 

het natuurgebied Bargerveen. De golfbaan grenst direct aan het duurzame viersterren hotel Hampshire Hotel – 

Zuid Drenthe Green Meet*s Golf & Wellness met 27 luxe kamers, restaurant, brasserie annex golfclub, wellness, 

beauty & fitness faciliteiten.  In het bijbehorende industriële Rijksmonument De Fijnfabriek bevindt zich het 

vergader- en conferentiecentrum, uitgerust met de meest geavanceerde technieken. 

 

Voor informatie kunt u contact op nemen met Regina Rocks van Golfbaan Green Meet*s,  

0591 32 44 61 of golf@greenmeets.nl. Kijk voor meer informatie op www.greenmeets.nl/golf 
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