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UK Schotland Aberdeenshire
Linksbanen in Schotland, ze zijn bijna
allemaal minstens honderd jaar oud.
Destijds zonder probleem aangelegd in
de mooiste duinen langs de kust, want
zand was ‘wasteland’, grond die niets
opbracht. Wie vandaag een golf in de
duinen wil bouwen moet rekening
houden met het milieuen allerhande
protestacties. 

MIDDLE RANGE 

Trump International Golf Links – dé sensatie van 2013

D at mocht vastgoedtycoon Donald Trump ondervinden
toen hij een vergunning kreeg voor een links in -

Balmedie Beach-, een schitterende duinenrij ten noorden van
Aberdeen en een Site of Special Scientific Interest, beschermd
natuurgebied zeg maar. Acht jaar heeft het gevecht geduurd
met actievoerders, maar in de zomer van 2012 werd tegen de
eerste golfbal gemept. Spectaculair, dat is het minste wat je
kunt zeggen, en ongetwijfeld een meesterwerk van golfarchi-
tect Martin Hawtree. “The best golfcourse in the world”
trompt Trump zelf, “hier worden de Ryder Cup en The Open
gespeeld binnen een paar jaar!” 

Nu, het moet gezegd, we waren onder de indruk. Een
moeilijke baan, zoveel is zeker, met afslagen vanop dertig meter
hoge duinentoppen zodat de wind vrij  spel krijgt met je bal.
Indrukwekkende bunkers, typisch Schots met rechte wanden
waar je nauwelijks over heen kunt kijken. En dan dat duinen-
gras, vergeet je bal (en je score) als je daarin terecht komt, stug
en dik. De langste par 5 is 595 meter lang en de moeilijkste par
3 vraagt een Carry van meer dan 200 meter. Zet daar dan maar
wat backspin op!Enkel voor champions dus, maar Trump heeft
op zijn Amerikaans, 6 teeboxen per hole voorzien, kwestie van

toch een beetje klantvriendelijk te blijven. Maar oeps, geen
elektrische trolleys toegelaten, tas dragen of why not, heel
ouderwets spelen met een caddy (45 £ plus fooi). Ik kies dus
voor de caddy, een pond meer of minder zal het nu ook niet
uitmaken als je al 225 £ hebt betaald voor de greenfee. Trump
mikt op exclusiviteit, en vroeg of laat zal de Rydercup wel zijn
tenten opslaan in Balmedie, “de TV-kabels liggen al onder de
grond” weet mijn caddy te vertellen. Maar de R&A of Saint
Andrews maakt geen haast, misschien heeft de baan toch een
beetje te veel Hollywood kantjes, is het gras wel heel groen
voor Schotland, en houden ze niet van de nieuwe duintoppen
waarvoor met de hand 5.6 miljoen sprieten helmgras in de
grond zijn gestopt om te beletten dat het zand zou verstuiven.  

Geen haast dus voor Trump om te beginnen aan het
clubhuis, de verkaveling van villa’s, het time share project of
het vijfsterrenhotel. Is het de crisis, of alweer een gevecht met
de ecologisten? Er zijn namelijk plannen om een windmolen-
park in zee aan te leggen, net voor de kust van Balmedie Beach.
“Ik wil niet dat mijn gasten moeten kijken naar die draaiende
wieken” aldus Trump, en dus zette hij  het hele project on
hold. Maar de golfbaan, die is gelukkig af!

Cruden Bay 

Cruden Bay Golf Club – 12th 
David J. Whyte 
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Golf in zijn puurste vorm
Hoe anders is de golfervaring als we de volgende twee dagen spelen op de his-

torische linksbanen van Murcar en Cruden Bay, allebei ten noorden van Aberdeen.
Cruden Bay Golf Club dateert uit 1899, een ontwerp van Old Tom Morris

(jawel, die van St Andrews). In het clubhuis nostalgische foto’s en heerlijke oude
affiches in het genre van de bekende poster ter promotie van de golfbaan van Coq-
sur-Mer. Alles doet overigens aan De Haan denken, de sierlijke paviljoentjes op de
baan om te schuilen, het houten clubhuis, het parcours ook, niet gekunsteld maar
gewoon het natuurlijke duinenlandschap volgend. Een flink aantal holes lopen langs
de zee met prachtige vergezichten op de baai en af en toe moet je het duin op, en dan
is de wind zoals steeds een geduchte medespeler. Maar wij speelden op een zonnige
zomerdag, met een lichte zeebries, een heerlijke ervaring.  

Cruden Bay is één van die golfclubs die ontwikkeld zijn door de Schotse
Spoorwegen. “In twaalf uur met de trein van Londen naar Aberdeen” was de lok-
ker. Cruden Bay was begin 1900 een mondaine badplaats met tennis, cricket, golf en
een exclusief Palace hotel, waar de beau monde kwam logeren. Van het
station reed een trammetje tot aan de ingang van het hotel, en op de web-
site kun je een historische film bekijken van het jaarlijkse golftornooi.
Tijdens de crisis van de jaren dertig werd de spoorlijn en de tram afge-
schaft, in de oorlog werd het hotel een legerhospitaal en in 1950 heeft
men het gebouw gewoon afgebroken. Hebben ze daar nu spijt van! 

Murcar Links Golf Club is ook al zo een eerbiedwaardige oude
dame, officieel geboren in 1908, maar ze speelden hier al golf in 1796! De
baan ligt in het verlengde van de eerbiedwaardige Royal Aberdeen waar
in 2014 de Schotste Open wordt gespeeld, in dezelfde duinengordel.
Maar ja, Murcar is geen Royal, is dus niet zo exclusief, stelt geen eisen aan
de handicap en een greenfee kost minder dan de helft. Moeilijker dan
Cruden Bay, smalle fairways, al eens een blind shot en een rough… ach
laten we die maar vergeten. Blijf gerust eten in het clubhuis, het was de
beste lunch op onze trip. Aan een tafeltje zitten Henry (88) en Tom (89),
te genieten van een draft na hun dagelijks rondje 9 holes. Golf spelen in
de wind van Aberdeenshire en je wordt makkelijk honderd jaar. 

En er zijn ook parkbanen 
Heb je het na drie dagen wel gehad met

zand, wind en potbunkers dan kom je tot rust op
de privégolfbaan van je Hôtel Meldrum House.
Geen greenfee spelers, enkel de 100 clubleden en
de hotelgasten mogen de baan op. Een typische
parkbaan, met eeuwenoude bomen, paarse rodo-
dendron massieven en her en der wat vennen en
meertjes. Bijzonder prettig om te spelen. Het hotel
is een droom, een typisch landhuis met antieke
meubelen en hypermoderne badkamers, altijd een
mooie combinatie. In de duiventoren organiseren
ze whiskyproeverijen, en op het menu salmon &
beef, en beef & salmon, maar wel van uitstekende
kwaliteit. 

Chris Vandendriessche

Trump Golf

Murcar Golf Club 
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Praktisch
Via Londen zijn er dagelijks meerdere vluchten naar Aberdeen.

www.brusselsairlines.com

Golf
Greenfees zijn niet goedkoop, reken op gemiddeld 65-85£. 
Trump vraagt 195£ tijdens de week, 215 £ in het weekend

Trump International Golf Links www.trumpgolfscotland.com
Cruden Bay Golf Club www.crudenbaygolfclub.co.uk

Murcar Links Golf Club www.murcarlinks.com
MeldrumHouseHotel & Golf Club www.meldrumhouse.co.uk

Packages
Meldrum House heeft allerlei golfarrangementen met spelrondes 

op de vermelde golfbanen, vanaf 150£ pp
www.meldrumhouse.co.uk

Info 
www.golf.visitscotland.com
www.aberdeen-grampian.com
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