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Wishaw - Wie een biertje drinkt in de 
bar van het Belfry resort, wie slaapt 
in de Augusta suite en speelt op de 
Brabazon of de PGA Nationale course 
mag zich een gelukkig mens noemen. 
Nostalgie, golf, strijd, ontspanning, 
verrukkelijk eten en vooral veel warm-
te en gezelligheid op het resort.  The 
Belfry biedt een mix van verschillende 
fantastische faciliteiten, van golf tot 
Spa, van golfshop tot zwembad. En dat 
allemaal onder de rook van de multi-
culturele metropool Birmingham. ,,Ik 
ben onder de indruk van het Belfry 
complex, maar vooral als golfer kan 
ik mijn geluk niet op. Wat voel ik me 
vereerd om op de baan te spelen waar 
vier keer de Ryder Cup is gehouden,’’ 
aldus de fanatieke golfer.

Door Adrienne van der Smagt

The Belfry Golf hotel ligt in het plaatsje 
Wishaw in het graafschap Warwickshire, 
vlakbij Birmingham. De Belfry golfclub 
behoort tot één van de beroemdste van 
Engeland en misschien wel van de we-
reld. Vier keer werd de Ryder Cup op de 

Belfry gehouden. Europa won drie keer 
van Amerika op de Brabazon course, de 
laatste keer was in 2002. Maar ook is de 
Belfry al elf keer gastheer geweest van 
de Europese tour. Menig golfer voelt de 
nostalgie en magie van deze geweldige 
banen. ,,Het is bijzonder om hier te spe-

len waar geschiedenis is geschreven,‘’ 
zegt Engelsman Marc Lorraine. Hij is 
met een paar vrienden een weekendje 
over uit London. ,,Na het golf eindigen 
we natuurlijk in de bar van het clubhuis. 
Zo gezellig en vriendelijk als het hier 

is. We praten uiteraard nog lang na over 
golf en over voetbal,’’ lacht de sympa-
thieke Marc. 

Ryder Cup gastheer 
Vooral de Brabazon Course en de PGA 
National zijn banen om je tanden in te 

zetten: Lange holes met soms smalle 
fairways, spannende waterpartijen met 
fonteinen en ongeloofl ijk lastige maar 
uitdagende greens. De drie 18-holes ba-
nen ‘The Brabazon Course’, ‘The PGA 
National Course’ en ‘The Derby Course’ 
zijn ontworpen door Dave Thomas, de 
Barbazon baan in samenwerking met 
Peter Alliss. Vooral de 6e, 10e en 18e 
zijn geweldige holes. Seve Ballesteros 
schreef geschiedenis door in 1978 tijdens 
de Hennesy Cup  zijn drive over het wa-
ter perfect op de green van 10 (par 4!) te 
slaan. Een plaquette vindt men ter her-
innering aan Seve, die helaas te vroeg 
is overleden. Velen na hem hebben ge-
tracht dit huzarenstukje te evenaren, wat 
meestal resulteerde in een plons! 

Niet alleen de golfbanen op het Belfry 
resort zijn van wereld klasse, ook de trai-
ningsfaciliteiten zijn buitengewoon goed 
verzorgd. Een enorm moderne driving 
range waar elk gerenommeerd merk, zo-
als Nike, Callaway, Ping en andere grote 
merken hun eigen plek hebben, met een 
adviseur die clubs en ander materiaal 
verkoopt. De golfer krijgt een advies op 
maat van een van de 22 PGA pro’s en 
kan op vanuit de merkboxen direct op de 
driving range slaan en de verschillende 
clubs uitproberen.
De winkel is eveneens van groot for-
maat; ,,Wij hebben de grootste golfshop 
van Europa,’’ zegt Gary Silcock, PGA 
director of golf op de The Belfry, ,,daar 
zijn we heel trots op.

Augusta suite
The Belfry Hotel ziet er echt Engels uit. 
Klimop tegen de rode bakstenen, lage 
Engelse landgoed huizen, gebouwd met 
gevoel voor smaak. 
De kamers zijn goed, de suites groot en 
ruim. In de gangen aan de muren han-
gen prachtige pentekeningen van golfers. 
Sommige suites hebben een toepasselij-
ke naam: Royal Birkdale suite, Augusta 
suite, Sunningdale suite en St. Andrews 
suite.
Wat absoluut opvalt aan het hotel is de 
grote nachtclub op het terrein waar re-
gelmatig artiesten optreden of thema-
feesten worden gehouden.
Het hotel heeft een mooie Spa met een 
health club, sauna en een fi tnesscentrum.  
Verder is er een binnenzwembad en een 
spabad. De Belfry ligt op twintig minu-
ten rijden van het vliegveld.

Multiculturele metropool
Een combinatie van de Belfry met gol-
fen, Spa én Birmingham is een hele goe-
de. Birmingham is een interessante en 
aantrekkelijke stad. Niet alleen vrouwen 
kunnen zich vergapen aan honderden 
winkels, ook mannen komen er graag. 
Wat een gigantische shopping center. 
Veel Europeanen komen naar Birming-
ham om inkopen te doen. Het is een 
bonte verzameling mensen die met een 
lach door Birmingham lopen. Behalve 
het beroemde Bullring shopping centre, 
heeft Birmingham nog veel meer te bie-
den: musea, cultuur, theater en vele spor-
tevenementen. 
Ondanks het groot aantal mensen dat er 
woont, oogt het centrum klein en gezel-
lig. Je hebt al gauw de sfeer van de stad 
te pakken.
Van oudsher was Birmingham nog het 
centrum van de Britse metaalindustrie, 
nu de stad van de contrasten: mooie 
doorleefde Engelse gebouwen tegenover 
futuristische kantoorgebouwen. Wie van 
tegenstellingen houdt, van ontspanning 
en van golf, komt naar Birmingham en 
de Belfry, daar ligt het plezier voor het 
oprapen.

Ballesteros blijvend herinnerd op Brabazon course 

Birmingham en The Belfry: 
shop en golf ‘till you drop’

• 2 nachten The Belfry Resort 
met full English breakfast

• 3 dagen Avis Autohuur
• 2 driegangen diners in the 

Atrium restaurant
• 3 ronden 18 holes op de Derby, 

PGA National & Brabazon 
Course

 Geldig van 25-07 tot 05-09-2011

€ 475,- p.p. 
in twee persoonskamer

Informeer via info@time4golf.nl 

Bezoek de website 
www.time4golf.nl  

of bel 023 – 82 000 30

Boek deze speciale lezers-
aanbieding bij TIME4GOLF


