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De greens zijn groener in

the Highlands
Met 520 uitdagende golfbanen mag Schotland zich
met recht The Home of Golf noemen. Dankzij de dagelijkse.
vluchten vanuit Amsterdam op Inverness zijn nu ook de.
Schotse Highlands gemakkelijk bereikbaar. En daarmee.
is deze fascinerende regio een ideale bestemming voor een.
3- of 5-daagse Golf & Whisky trip...
Tekst Bert Tielemans Fotografie Bert Tielemans, David J Whyte..

Lastige bunkerslag op hole
twee van de linkscourse van
Moray Golfclub.

reizen8 schotland

I

nverness, gelegen aan de oevers
van de Ness en aan het begin van
de Great Glen (het grote dal), is de
hoofdstad van de Schotse Hooglanden. De stad is een prima startplaats voor een heerlijk weekje golf in
Schotland. De Hooglanden zijn al jaren
een ruige vakantiebestemming voor natuurliefhebbers, wandelaars en vissers.
Het mythische meer Loch Ness is de
belangrijkste toeristenmagneet van de
regio. In het gigantische meer, met een
lengte van 37 kilometer, zou volgens de
Schotse overlevering een monster leven.
Ondanks vage, soms vervalste foto’s en
filmbeelden, is nooit bewezen dat ‘Nessie’ echt bestaat. Maar wetenschappers
hebben ook nooit kunnen aantonen dat
het monster niet bestaat. Ga dus vooral,
met de camera in de aanslag, een uurtje
turen naar het donkere water van Loch
Ness, om die ene unieke opname van
het monster te maken, en daarmee
ongetwijfeld onsterfelijk te worden.

Single Malt Whisky
De Highlands hebben nog veel meer interessante troeven in handen. Het voormalige graafschap Moray, de Speyside
regio langs de rivier de Spey biedt veel
mogelijkheden. Op minder dan een uur
rijden van Inverness kun je fantastisch
golfen op vele tientallen courses. Maar
ook uitmuntende Scotch whisky proeven. Zo’n vijftig distilleerderijen produceren hier vijftig procent van de single
malt whisky’s van Schotland, waaronder het wereldberoemde Glenfiddich.
Ook andere topmerken als The Glenlivet, Glen Moray Single Malt, Aberlour
Single Malt, The Macallan en Benro-

mach komen uit de Speyside regio. Single malt whisky’s zijn ruiger van smaak
dan de blended varianten, en worden
geproduceerd in koperen potketels in
één distilleerderij of stokerij. Na het destilleren wordt de whisky opgeslagen in
eikenhouten vaten waarin ze tot wel
vijftig jaar kunnen rijpen voordat ze
gebotteld en, soms voor honderden
euro’s, verkocht worden. Het productieproces van de single malts is leuk om
eens van dichtbij te bekijken in een van
de voor toeristen opengestelde distilleerderijen in Speyside. Het kleinschalige familiebedrijf Benromach (opgericht
in 1898) in Forres geeft dagelijks trots
een ‘kijkje in de keuken’ van de productie van hun ambachtelijke single malt
whisky. Proeven mag altijd natuurlijk,
maar om de smaakverschillen tussen
de verschillende whisky’s echt goed te
ervaren is een bezoek aan de Gordon &
Macphail Retail Shop in het nabij gelegen Forres een nog leukere ervaring.
Tegen een geringe vergoeding, afhankelijk van de groepsgrootte, worden in
de boardroom van de shop verschillende whisky’s gepresenteerd. Het proeven
van soms zeer oude maar excellente
whisky’s, is niet alleen smaakvol, de historische verhalen maken het ook erg
leuk. Het clichébeeld dat alleen oude
mannetjes whisky drinken kan daarna
voorgoed in de ijskast. Whisky is heerlijk en eerlijk en voor alle leeftijden.
(Boven de achttien, dat dan weer wel).

Vijf dagen golf
Hoe lekker de whisky ook is, golfen is
toch de prioriteit voor een korte trip
naar Speyside in de Highlands. Het

Forres Golf Club:
vanaf hole 1 kun
je gelijk aan de bak
met een heerlijke
downhill Par-4
maken van keuzes voor de mooiste
banen is misschien nog wel de lastigste
afweging die moet worden gemaakt.
Bijna ieder dorp heeft op z’n minst een
9-holescourse binnen zijn grenzen.
Voor ons Nederlanders een bijzonderheid, voor de Schotten doodnormaal.
In tegenstelling tot Engeland of Wales,
is het golfspel voor de Schotten zeer
betaalbaar waardoor het vooral een
spel voor de ‘common people’ blijft.
Nagenoeg alle banen bieden tegen
redelijke prijzen greenfees aan. Slechts
de elitaire en duurdere clubs vragen
een minimum handicap.

Dag 1 - Granton on Spey
De 18-holesbaan (par-70) van Granton on
Spey Golf Club, die al bestaat sinds 1890,
is een heerlijke opwarmer voor de
Schotse golfdagen. Vooral de eerste
negen holes zijn uitstekend speelbaar,
ook voor de minder geoefende golfer.
De course, die ligt in het Cairngorms
National Park, houdt het midden tussen
een parkbaan en een bosbaan. Veruit de
mooiste hole is de negende, Murdie’s
view. Volgens clubleden is deze par-4
met 250 meter de meest gefotografeerde
hole van Schotland. Vanaf de tee, die
hoger ligt dan de green, is het uitzicht
over de heuvels spectaculair. Met een
goede rechte drive tussen deze bomen

biedt de hole serieuze birdiekansen.
‘Granton’ heeft de laatste jaren een
upgrade gehad met een prima clubhuis,
golfshop en enkele buggy’s. Maar geniet
vooral wandelend van deze prachtige
baan en wees niet verrast door een ontmoeting met een haas, konijn of fazant
in het bos.

Dag 2 - Boat of Garten
Golfclub
In het hart van de Hooglanden ligt
‘the Boat’, een kratervolle parkbaan
met uitzicht op de in het voorjaar nog
besneeuwde toppen van de Cairngorm
Mountains. De course is afwisselend en
bijzonder goed in conditie met heerlijke
grote greens en royale fairways die van
de achttien holes een baan op championshipniveau maken. Toch blijft the
Boat goed bespeelbaar. De rust, die
voor bijna alle Schotse golfbanen zo
kenmerkend is, is hier echt bijna ongeloofwaardig. Zo’n mooie course, en dan
zo weinig spelers in de baan. Zelfs in de
miezerregen kun je achttien holes lang
de vogeltjes vrolijk horen fluiten. Aan
de rand van de fairways vind je ook hier
grote struiken gele brem die je op bijna
iedere golfcourse tegen komt. En met
een beetje geluk rijdt de Strathspey
stoomtrein tijdens je ronde vlak langs
hole een, vier of zeven. De zesde,
genaamd ‘The Avenue’, is een lastige
dogleg in een avenue van berken waar
je met een drive naar links op de fairway een mooie positie verwerft voor
een tweede slag met ijzer-3 of 4 richting
de green. Maar verdedigd door bunkers
links en rechts bij de green vraagt deze
hole om zowel lengte als precisie.

Proef de lekkerste Schotse single malt whisky bij de Benromach distilleerderij
in Forres.

Dag 3 - Forres Golf Club
De achttien holes van Forres Golf Club
bieden ook een fantastische test voor
golfliefhebbers van alle niveaus. De
greens lijken op Forres nog groener dan
op andere golfcourses in Schotland en
zijn ook hier razendsnel. Forres is met
ongeveer 6.500 meter een van de kleinst
bespeelde banen, maar dat geeft net even
wat meer tijd om relaxed je rondje te spelen. Vanaf de afslag op hole een kun je
gelijk aan de bak met een heerlijke downhill par-4. De eerste acht holes zijn overigens prima te doen met alleen je ijzers.
Het komt hier neer op techniek in plaats
van lengte. Pas vanaf hole negen kan
je de driver uit de tas te nemen, wanneer
je de par-5 over bijna vijfhonderd meter
moet zien te verbruggen. Op diverse
plekken in de baan krijg je prachtige
vergezichten over de Findhorn Baay
voorgeschoteld. Vlak aan zee dus, maar
zeker geen linksclub en gelukkig
beschermen de vele bomen je voldoende
tegen de zeewind. De zestiende, ‘the
Pond’ is de meest spectaculaire hole.

Dag 4 - Elgin Golf

De Schotse Hooglanden bieden een ruig land- De green van de negende, Murdie's View,
schap voor wandelaars, vissers en golfers.
van Granton on Spey Golf Club.
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Forres Golf Club, met uitzicht over
de Findhorn Baay.

Op weg naar het traditionele clubhuis
aan de 18de van Moray Golf Club.

De Elgin Golf Club is de enige bespeelde
golfaccommodatie met een drivingrange. Kennelijk beheersen de Schotten
vanaf het moment dat ze kunnen lopen
het spel automatisch, want oefenen zie
je ze nauwelijks. Overigens is het aardig
om te zien, dat jong en oud, en alles wat
daar tussen zit, op de baan is te vinden.
Na schooltijd zie je veel jong talent in
schooluniform een balletje met een perfecte swing slaan. De course van Elgin
is een heuvelachtige parkbaan uit 1906.
›
Vanuit het clubhuis met een fantas-

Weer of geen weer
Niets zo onvoorspelbaar als het
Schotse weer. Toch is er altijd een
zekerheidje. Een ochtend regen is
in Schotland bijna onvermijdelijk.
Maar deze ‘waterdruk’ van boven
mag geen enkele belemmering
betekenen. Het kan zelfs sfeerverhogend werken, want zonder regen
op de course ben je toch niet
in Schotland geweest? Zorg wel
altijd voor warme (regen)kleding
en droge sokken, maar vergeet
ook de shorts niet. Uit de statistieken blijkt dat prachtige zonnige
dagen meer voorkomen dan je zou
verwachten. De meeste golfbanen
in Schotland zijn overigens het
hele jaar geopend en sluiten
slechts bij (veel) sneeuw of ijs.

Dagelijks naar
Inverness met Flybe
De Engelse regionale budgetluchtvaartmaatschappij Flybe vliegt
sinds enkele maanden dagelijks
tussen Amsterdam en Inverness.
Binnen twee uur zijn passagiers
met deze lijndienst daarmee in de
hoofdstad van de Schotse Hooglanden, dat een perfecte uitvalsbasis is voor het noordelijke deel van
Schotland. Flybe voert de vluchten
uit in samenwerking met KLM. Op
de kleine luchthaven, waar je koffers binnen een paar minuten op
de band staan, zijn auto’s en kleine
busjes (voor groepsvervoer) te
huren. Meer informatie over prijzen en vluchten: www.flybe.com.
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Just for golf?

De vijftiende van The Boat of Garten, met uitzicht op de Cairngorm Mountains.

tisch panaroma kijk je uit over de
uitdagende achttien holes. Elgin Golf
Club is een uitstekend onderhouden wat
onderschatte par-68 baan die oogt als
een dorpsclub. Elgin is lastig, maar
geen enkele course van de vaak
compacte banen zijn gemakkelijk hier.
Overal worden je kwaliteiten stevig op
de proef gesteld. In Elgin komt het op
lengte aan. Acht par-4 holes hebben
een afstand van meer dan 365 meter.
Je drive moet dus in orde zijn.

dag 5 - Moray Golf Club
Het lekkerste van deze vijfdaagse bewaren we voor het laatst. Moray Golf Club,
gelegen aan de Noordzee is een uiterst
lastige linksbaan. Het is ook de golfclub
met de meest traditionele uitstraling.
Maar ook hier zijn de leden behulpzaam
en gastvrij. Vraag eens een lid om een
rondje mee te spelen. De tips die je krijgt
tijdens de ronde, en de whisky van de
club, zullen je goed doen. Moray heeft
een 18-holes Old Course en een 9-holes
New Course. Deze laatste is net wat minder spectaculair, maar minstens zo lastig.

Op de New Course speel je richting de
vuurtoren. Het mag duidelijk zijn, de
wind is een serieuze factor om rekening
mee te houden op deze perfect onderhouden zeebaan. Ook met de Tornado’s moet
rekening worden gehouden. Vanaf de nabijgelegen RAF-luchtmachtbasis vertrekken om de haverklap lawaaierige gevechtstoestellen, die zo laag overvliegen
dat je kunt zwaaien naar de piloten. Voor
de leden misschien irritant, voor bezoekers een extra attractie. De achttiende is,
met zo’n 400 meter, een van de mooiste
slotholes van de Speyside. Diverse bunkers en grote struiken brem aan de linkerzijde maken het slot van deze toch al
niet gemakkelijke course bijzonder lastig.
Maar met een goede drive, gevolgd door
een rechte approach naar de green liggen er ook altijd parkansen. Vlak voor
de green ligt overigens nog de ‘Hells
Bunker’ op links, een hoge bunker die je
echt moet zien te vermijden. Na achttien
holes Moray, en terugdenkend aan al die
andere banen in een weekje Speyside,
kan er maar een conclusie zijn: Schotland is The Home of Golf.

•

Scotland’s Golf
& Whisky Week
Vanaf £ 240,- (£ 395,00 voor vijf
dagen) kun je al een driedaagse Golf
& Whisky trip boeken inclusief drie
golfrondes en accommodatie en half
pension, in drie uitstekende hotels
in Elgin, Forres en Grantown on
Spey. Voor meer informatie www.

70

augustus 2012 golfers magazine

www.golf.nl

Het mag duidelijk zijn, Speyside is
een zeer een interessante golfbestemming. Maar er is meer. Natuurlijk het whiskyproeven, maar
ook de ruïne van de Elgin Cathedral, waarvan de oudste resten
uit 1224 komen, of de Old Packhorse bridge in Carrbridge zijn een
bezoek waard. Daarnaast is de natuur in alle jaargetijden wonderschoon. Prachtige wandelroutes
met vogelspotlocaties zijn uitgezet
in het gebied waar je Schotse
Hooglanders kunt tegenkomen,
maar ook edelherten, vossen en
hazen. In Elgin is ook een bezoek
aan de fabriek en shop van
Johnstons of Elgin interessant.
Hier kun je zien hoe kleding van de
fijnste lamswol ambachtelijk wordt
geproduceerd. Informatie via
www.johnstonscashmere.com

Je kunt op Moray
zwaaien naar
de piloten in
de laag overvliegende Tornado’s
scotlandsgolfwhiskytrail.com. Half
september dit jaar wordt er op de
vijf beschreven banen een internationale vijfdaags toernooi
georganiseerd waaraan
ook Nederlandse gasten kunnen deelnemen. Kijk voor meer
informatie op de site.

