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Ieren blinken uit in oprechte vriendelijkheid

Betoverend en spectaculair golf in
de buurt van Dublin
Dublin - Ierland, het land van de Kelten, druïden, mysteriën, van de Ierse
taal, de gedenktekens en ruïnes, van
bergen en klifrotsen en van de felle
geloofsstrijd. Geschiedenis ademt
op Ierse bodem. Rond de hoofdstad
Dublin, ligt een aantal fantastische
golfresorts waar onvoorstelbaar veel
golfhistorie ligt. Alleen al het majestueuze hotel Carton house heeft
twee golfbanen van wereldklasse:
The O’Meara en The Montgomerie.
De laatste baan, ontworpen door
Colin Montgomerie staat bekend
om de vele bunkers. Een insider zegt
daarover: ,,Montgomerie lag net in
scheiding toen hij de baan ontwierp.
Hij heeft zich goed kunnen afreageren.’’

Misschien een idee om eerst te beginnen op de O’Meara. Hole 14, 15 en
16 worden in het geheugen gegrift.
Hole 14 is een par 3, waar je vanaf een
heuveltop slaat, over een lager gelegen
rivier, naar een green die op een soort
terp ligt. Daarna starten op de Colin
Montgomery course die veel ruiger is
en een groot aantal lastige potbunkers
heeft. Ook de smalle fairways zijn
lastig.

door Adrienne van der Smagt
Als je komt aanrijden en je stapt uit
voor het Carton House Hotel, waan
je je in een andere tijd. Het ‘huis’ uit
1747 ziet groot er indrukwekkend uit
en is goed onderhouden. Vervlogen
tijden zijn niet verdwenen, de oude
grijze steen verraad een klassieke
bouwstijl . Als je binnenloopt vergaap
je je aan de elegante, smaakvolle én
moderne inrichting. Ierland is het land
van de verhalen. Ook Carton house
heeft zijn eigen verhaal. In 1747
trouwt James de twintigste, graaf van
Kildare, met Lady Emily Lennox.
Samen betrokken zij Carton House en
kregen maar liefst 23 kinderen. Lady
Emily wilde alle kinderen een eigen
kamer geven. Ze richtte de kamers op
verschillende manieren in, één daarvan werd de beroemde Chinese kamer
in volledig Chinese stijl. De meeste
kamers zijn nog helemaal in tact.

John Butler Yeats
Veertig minuten rijden van Dublin ligt
golfresort The K club, de Kildare Hotel en Country Club. Ook weer zo’n
prachtig gebouw dat als koninklijk
huis niet zou misstaan. Heel waardevol en bijzonder aan the K club is de
uitgebreide kunstcollectie. Beroemde
Ierse kunstschilder John Butler Yeats
(1839-1922) heeft in het hotel een
‘eigen kamer’. In de kamer hangen
de mooiste meesterwerken. Yeats
werd vooral bekend door het ingetogen portret van zijn zoon William. In
hotelkamers, gangen en aan wanden
in kamers hangen schilderijen. Overigens ligt hotel idyllisch aan de oevers
van de rivier the Leffey.

De K club heeft twee fantastische
golfbanen waar je nog lang aan zult
terugdenken. Mooie, moeilijke holes,
die werkelijke alle zintuigen vragen
om mee te werken voor een goede
prestatie. Twee fantastische golfbanen, ontworpen door Arnold Palmer.
The Palmer Ryder Cup Course en
The Palmer Smurfit Course worden
beschouwd als twee van de mooiste
banen van Europa.
Symphatiek
Waar de Ieren het meest in uitblinken
is hun oprechte vriendelijkheid. Of
je nu in een bar bent, op de golfbaan,
of op straat de weg vraagt, het is een
verademing om zo sympathiek te worden bejegend. Waar je ook komt rond
Dublin, de sfeer is altijd aangenaam,
de mensen in een goed humeur.
Goed gemutst zijn ook de mensen van
de golfbanen. Elke golfbaan in Ierland
heeft een team van mensen dat de
golfbaan leidt. Het team organiseert
evenementen, houdt de club en de
leden in de gaten en nodigt mensen uit
om te komen spelen. Captains worden
gekozen en vervullen een erebaan. Zij
verdienen een hoge status voor hun
functie. Captain Tony van The Island
Course is de vriendelijkheid zelve, hij
loodst iedereen rustig door de baan.

Houten sloepjes
De naam van The Island course zegt
het al, eilandbaan. Ruim honderd jaar
geleden kwamen alle golfers voor The
Island Course met de boot. Van het
dorp Malahide naar het eiland, niet
in grote boten maar gewoon in kleine
houten sloepjes, bestemd voor een
paar mensen en hun golfuitrusting.
Mensen die uit de buurt van Dublin
kwamen, vergaapten zich aan de
prachtige natuur, stilte en onvergetelijke zonsondergangen. Inmiddels is The
Island Course met de auto te bereiken.
Twee andere topbanen die onder de
rook van Dublin liggen behoren tot
Powerscourt Golfclub.
Golfcourse Druides Glenn is zeer de
moeite waard en wordt vanwege de
prachtige bloemen in verschillende
kleuren ook wel het Augusta van Europa genoemd. De baan is ontworpen
door Tom Craddock en Pat Ruddy. De
baan staat in de top 5 van Ierland. Samen met het Druïds Glenn hotel en de
uitgereide Spa, vormen ze de perfecte
locatie voor de golfer. Spannend detail
op de Druids Glenn…..er lopen daar
nog steeds druïdes rond, ze duiken
plotseling op, in hun witte gewaad. En
dat is zeker geen grapje.
Time4golf, touroperator en reisspecialist
in golfreizen, heeft mooie aanbiedingen
naar de golfbanen en hun hotels in Dublin
East Coast Golf Alliance.

Gouden gloed
Ook het Carton house Clubhuis, is
een geweldig verbouwd oud stallencomplex. Hoewel de twee golfbanen
bijna aan elkaar grenzen, zijn ze erg
verschillend. De vriendelijke Parklandbaan, ontworpen door Marc O’Meara
met fraaie bloemen en veel water, is
een feest om te spelen. Vooral laat in
de middag als de zon met een gouden
gloed over de baan schijnt.

Lezersaanbieding

Het luxe landhuis hotel heeft een
waanzinnige uitstraling, niet alleen
door de mooie vormen van het gebouw, maar ook door de vele beroemde golfers die op het resort verbleven
als the Ryder Cup of de Europese
Open werden gespeeld.

Speciale Nederlandse Golfkrant
Lezersaanbieding Ierland Carton
House :
- 2 nachten inclusief full Irish breakfast
- Gratis upgrade naar Deluxe kamer
- 3 dagen Avis autohuur
- 1 x 3- gangen diner in Linden Tree
restaurant
- 2 greenfees; 1x O'Meara Couse, 1x
Montgomerie Course
- (gastheer van het Irish Open 2013)
- Gratis clubhuur op basis van beschikbaarheid

Periode: 01/06 - 31/12/2012
Prijs per persoon € 350,Aankomst van zondag t/m donderdag. Indien verblijf in het weekend
geldt er een toeslag.
Arrangement niet beschikbaar in
September 2012.

Meer info;
www.time4golf.nl
telefoon nr. 023 - 82 000 30

