Golf Trip

D

e drives vragen power en precisie
en ook wat geluk, want de fairways
liggen vol bulten en potbunkers,,

Aberdeen: bruisende
universiteitsstad met hoge
levensstandaard

Ook in Cruden Bay en op
de Murcar Links hebben ze
brugjes zoals in St Andrews…

De parels van Aberdeen
Hoewel het Schotse golf onlosmakelijk verbonden blijft met St Andrews en Carnoustie heeft het nog heel wat
andere golfbanen in petto: zo’n 560 in totaal. Die hoeft u natuurlijk niet allemaal te bespelen. U kunt er ook
enkele parels uitpikken zoals wij deden in Aberdeenshire.
Door Rudy Bauwens - Foto's  : Meldrum House, Cruden Bay, Murcar Links & Shutterstock
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Golftrips ver en dichtbij

Aberdeen telt 70 golfbanen waarvan 25 pure links.
Golf in zijn puurste vorm…

eigenaars te dineren, moet u beslist eens vragen
naar “de green lady” want dat levert een spannend spookverhaal op!
Potbunkers!
De ‘Knights Course’ van de Meldrum Golf Club is
‘members only’. Greenfeeërs komen er dus niet
in, hotelgasten wel. Zij ontdekken een zeer aangename en uitdagende 18 holes met handgemaaide
greens en ‘cross-cut’ gemaaide fairways. De eerste
holes zijn ruim en vlak, met af en toe een stevige
waterplas. De greens hebben doorgaans twee
of drie verschillende plateaus: de drieputt loert
dus constant om het hoekje. In het 2de gedeelte
evolueert de parkbaan naar een heuvelbaan en
speelt deze par 70 plots heel wat langer dan men
zou verwachten. De vele water- en boompartijen
maken de holes extra interessant. Hole 11 biedt
een unieke aanblik met een echt ‘mijnenveld’ (15
potbunkers) voor de green!

Een verhoogde tee en een afslag met de zeebries
in de wapperende broekspijpen…

D

e miljardair
Donald Trump
bouwt vlakbij
Aberdeen een
gloednieuw luxeresort
met 36 holes,,

V

olgens ingewijden is Aberdeen de ‘happiest city’ van het Verenigd Koninkrijk.
Dat komt door de hoge levensstandaard
die het gevolg is van oliewinning en toerisme. De
kustlijn is 160 km lang en dat opent mogelijkheden voor golf. Aberdeenshire telt dan ook 70 banen, waarvan 25 links. Daar komen binnenkort
nog een aantal exemplaren bij want miljardair
Donald Trump is druk bezig met een nieuw resort met 36 holes.
Drie parels
Uitvalsbasis voor onze trip is het Meldrum House
Country Hotel: een super viersterren met een
schitterende keuken en dito wijnkelder. Dat geldt
ook voor de whiskyproeverijen die er georganiseerd worden en ons lieten kennismaken met de
Glen Garioch: een dijk van een single malt die
bovendien in Oldmeldrum wordt gemaakt.
De geschiedenis van Meldrum gaat terug tot in
1236. Omstreeks 1950 werd de mansion verbouwd tot een hotel en in 2008 volgde de golfbaan. Indien u het genoegen heeft om met de

Op naar de links!
Vanuit Meldrum bent u op een halfuurtje in Cruden Bay. Deze baan is een traditionele ‘seaside
links’. De drives vragen power en precisie en ook
wat geluk, want de fairways liggen vol bulten en
potbunkers. De wind is alomtegenwoordig en
de afzwaaiers worden opgeslokt door heide en
duinroos. Elke hole heeft zijn eigen onvergetelijk
panorama en dat krijg je na afloop ook vanuit
het hooggelegen clubhouse. Geniet van het fenomenale uitzicht en kijk ook naar links, want in de
verte liggen de ruïnes van Slains Castle. De Britse
auteur Bram Stoker haalde er zijn inspiratie voor
zijn personage Dracula.
Old Tom Morris
De Cruden Bay Golf Club opende in 1899 als
onderdeel van het Cruden Bay Hotel. De golf
kwam er op initiatief van de… Schotse Spoorwegen want in die tijd stond Cruden bekend als
het ‘Brighton of the North’ en lokte heel wat rijk
en schoon volk. Toen de spoorweg na WOII verdween, werd het hotel afgebroken. Gelukkig bleef
de golf.
Het design werd gesuperviseerd door Old Tom
Morris (jawel, dezelfde van St Andrews), daarbij
geassisteerd door Archie Simpson. Ondanks enkele recente en kleinere aanpassingen, waardoor
het aantal tees, bunkers en de totale lengte tot
6287 yards (par 70) werden opgedreven, zijn de
meeste greens nog altijd de originele uit 1899.
Cruden Bay wordt wereldwijd in heel wat top100-lijstjes opgenomen. Terecht want dit is een
briljante links. De torenhoge zandduinen en de
holes 13 tot 16 zijn on-ver-ge-te-lijk!

play GOLF golftrip 69

Golf Trip
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Ook dit is Aberdeen:
af en toe golf in
regen en
wind, zoals
hier met Colin
Montgomerie

Meldrum House: vanaf de laatste green
loopt u zo het hotel binnen voor
een whiskyproeverij…

Murcar Links
Ook de 3de afspraak op de trip is een links: Murcar
Links. Deze baan werd in 2007 door Golf Tourism
Scotland uitgeroepen tot “Course of the Year” –
een referentie! De Murcar Championship Golf Links
(6516 yards, par 72) paalt aan de beroemde Royal
Aberdeen. Met als gevolg dat enkele Japanse greenfeespelers er zich ooit vergisten en in plaats van
de back 9 op de Royal Aberdeen de laatste holes
van… Murcar bespeelden. Grote hilariteit toen het
clubhouse er plots helemaal anders uitzag… Bovendien praatte geen van hen Engels!
Murcar is een prachtbaan die zijn plaats heeft in
de Britse top-100 en vaak gastheer is van hoogstaande Schotse en Europese jeugdcompetities.
Deze golf vierde twee jaar geleden zijn 100ste
verjaardag en bracht voor die gelegenheid een

Begin van de week
We ronden af met een tip. De Schotse greenfees zijn
niet goedkoop (gemiddeld 75 pond/100 euro op weekdagen), maar in het begin van de week bent u vaak al
voor 35 pond welkom – de hele dag. Dat is geen geld
voor een unieke belevenis die zich laat afronden met de
klassieke ‘soup & sandwiches’ in het clubhouse, en in de
hotelbar met een rondreis door de Schotse whisky’s. Ja,
er zijn slechtere dingen in het leven…

Hole 15 op Murcar Links:
typische bunker voor wie
de green mist…

70 play GOLF November/December 2011

H

et Meldrum
House Country
Hotel heeft zijn eigen
spook: de ‘green
lady’ dwaalt er nog
geregeld rond…,,

boek uit: “The First Hundred Years”. De holes
werd uitgezet door Archie Simpson: toen pro en
greenkeeper van de buren op Royal Aberdeen.
James Braid, een andere gerenommeerde designer, deed in de jaren 1930 zijn duit in het zakje
met enkele aanpassingen. Zes jaar geleden werden het clubhouse en de practice vernieuwd. De
officiële heropening gebeurde door een van de
Schotse golftoppers: Paul Lawrie, in 1999 winnaar
van de British Open op Carnoustie. “Dit is een
van mijn favoriete banen”, aldus Lawrie.
Murcar Links speelt moeilijker dan Cruden Bay want
de fairways zijn smaller en de greens kleiner, en in
sommige gevallen zelfs onzichtbaar vanaf de fairway.
De meeste andere holes zetten veel druk op de
drive, zoals bij hole 7 waar het beekje Serpentine
zich door de duinen kronkelt. Het is en van de vele
holes waar u zich verloren waant in een maanlandschap. Geen puurder linksgolf dan dit! n
INFO
MELDRUM HOUSE (GOLF CLUB)
Oldmedrum
Hotel – Tel  : +44-(0)-1651-872294
Golf Club - Tel  : +44-(0)-1651-873553
info@meldrumhousegolfclub.co.uk
www.meldrumhouse.co.uk
CRUDEN BAY GOLF CLUB
Aulton Road, Cruden Bay, Peterhead
Tel  : +44-(0)1779-812285
www.crudenbaygolfclub.co.uk
MURCAR LINKS GOLF CLUB
Bridge of Don, Aberdeen
Tel/fax  : +44-(0)-1224-704354
golf@murcarlinks.com
www.murcarlinks.com
VISIT SCOTLAND
Golf PR Scotland – James Laikie
Tel  : +44-(0)-1314-722283
Golf PR Benelux – Katy Gilzean
Tel  : +44-(0)-1314-722028
www.visitscotland.com/surprise

LAYER UP

From the #1 all weather brand in golf, FootJoy expands
the FJ Layering System. Developed to meet the specific
needs of golfers who demand comfortable performance
apparel that regulates body temperature and adapts to
changing weather conditions. The system includes
thinner, stretchable, breathable materials that allow
for full range of motion throughout the golf swing.

Make Every Day Playable.

STEVE STRICKER

ACUSHNET FRANCE SAS, 100 RUE LOUIS BLANC, BT RIGA, 60765 MONTATAIRE, CEDEX, FRANCE FOOTJOY.CO.UK
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Informations & reservations

info@activegolf.be • www.activegolf.be
Tel: +32.2.511.85.70 • Fax: +32.2.514.40.35 • Lic.A 6007

DE VLAAMSCHE POT
Restaurant - Brugge

