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‘Een par op hole 10 voelt als een birdie’

Foxhills Golf resort: warm, hoffelijk en sympathiek
Door Adrienne van der Smagt
,,Als Harry Potter had gegolfd, zou
hij op Foxhills niet misstaan,’’ aldus
een Nederlandse golfer die zijn bewondering uitsprak over het levendige Foxhills Golf resort in het dorpje
Ottershaw.
Het resort straalt niet alleen historie maar ook dynamiek en energie
uit. Met een prachtig authentiek 19e
eeuws herenhuis met appartementen,
tennisbanen, ﬁtness en restaurants is
het resort adembenemend mooi, met
ook nog eens twee boeiende interessante golfcourses.
Vier mannen staan op de eerste tee van
de Bernard Hunt course. De starter
schudt de mannen vriendschappelijk de
hand. ,,Enjoy the game,’’ wensen de golfers elkaar toe.
Het is bijna perfect golfweer, een bescheiden zachte bries, scherpe zonnestralen die af en toe door de witte wolkenmassa schijnen. De conditie van de
baan is uitmuntend.
De eerste slag van het mannenclubje is
fantastisch en smaakt naar meer, ongeveer 200 yards, midden op de fairway.
Golfen op de courses van Foxhills is een
sportief feest. De banen zijn werkelijk
allebei in topconditie en bijzonder is dat
de courses die aan elkaar grenzen toch
totaal verschillend zijn. Eerlijk gezegd
vind ik golfen in Engeland bijna altijd
een feest, zolang je het maar een beetje
droog houdt.
De banen zijn vaak natuurlijk ontstaan
en passen in het karakter van de omgeving. Engeland ademt golf: groot, klein,
oud, jong, man, vrouw, het is de doodnormaalste zaak dat je als kind gaat
golfen. Geen trolley’s met spetterende
clubs, de kleintjes dragen een tasje op
hun rug en gaan meestal met een paar
vriendjes en vriendinnetjes de baan in.
Denk niet dat die jonge golfertjes de boel
ophouden. Integendeel, ze lijken kleine
‘tijgertjes’ die moeiteloos met soepele
swing de bal uit de bunker slaan. Daar
kan ik nog veel van leren.

sympathie uit. De mensen die in en om
het resort werken, zijn uitermate vriendelijk. De barman weet nog precies welke wijn je de avond ervoor dronk. En,
wat een verblijf in Engeland ook zo aangenaam maakt is de aanstekelijke humor van de Engelsen. Natuurlijk denk ik
in Engeland in een hotel stiekem altijd
even aan Fawlty Towers, een serie om je
longen uit je lijf te lachen. In Foxhills resort valt ook heel veel te lachen, er gaat
alleen weinig mis…

Manor House Achterzijde

gehouden: de Bernard Hunt baan en de
Longcross course en niet te vergeten de
fantastische 9 holes Manor Course om
het korte werk aan te scherpen of om als
beginnend golfer een echte uitdagende 9
holes baan te spelen.
Panoramatische hole
De Bernard Hunt Course is genoemd
naar Bernard Hunt, die nog steeds als
pro verbonden is aan de club. Hij was
de eerste professional op Foxhills en
won 30 keer op de Europese PGA Tour,
speelde tien keer de Ryder Cup, twee
keer als captain, en won de Tour Order
of Merit in 1961 en 1963.
De Bernard Hunt baan is een zeer uitdagende golfbaan. Opvallend aan de
Huntbaan zijn de enorm ruime fairways, die worden omringd door prachtige oude bomen. De 10e hole is een par-4
van 445-yard (ongeveer 400 meter). De
fairway daalt in een vallei naar beneden,
maar gaat vervolgens weer omhoog en
eindigt bij de green waar twee lastige
bunkers liggen. Het is ongetwijfeld de
moeilijkste hole van de baan. Golfers
die op deze hole een par maken zullen
zich de hele dag gelukkig voelen, want
het voelt als een birdie. “Het is een ongelooﬂijk uitdagende hole,’’ zegt Richard Summerscales, head professional
op Foxhills.
De Longcross wordt algemeen beschouwd als het beste voorbeeld van
een typische bosbaan in het graafschap
Surrey. De fairways van de golfcourse
slingeren zich door grove dennen, beuken en zilver berken en doen denken
aan Sunningdale’s Old Course, één van
de meest beroemde en toonaangevende
golfbanen van Engeland.

Het Foxhills Golf resort heeft drie verschillende golfbanen: twee zeer aantrekkelijke 18-holes Championship banen
waar de Europese Tour regelmatig wordt

De 14e hole biedt een prachtige panoramische blik vanaf de hooggelegen tee
box en is een genoegen voor de longhit-
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ters, die willen uithalen om in de twee
slagen de green te bereiken. De ﬁnishing
hole op Longcross is een ‘uphiller’, van
531 meter, met een grote boom aan de
linkerzijde die de fairway versmalt
voor het tweede schot. Maar raak je de
fairway, dan vuur je met veel plezier je
laatste approach naar de grote dubbele
green voor een fantastische climax van
de ronde. Het drankje in het erachter gelegen clubhuis smaakt dan dubbel lekker.
De Foxhills Golf & Countryclub bleek
overigens een zeer vooruitstrevende
golfclub te zijn door in 1978 de baan
open te stellen voor de Women’s Britisch
Open. Het was voor vrouwen moeilijk
om clubs te vinden die hun baan beschikbaar wilde stellen voor een vrouwengolf toernooi. De media en sponsors
waren niet geïnteresseerd in damesgolf.
Foxhills liet het toernooi op de baan toe
als één van de eerste banen in Engeland.
De Engelse Janet Melville won.

Briljant politicus
Beroemde krant The‘Times’ betitelde
Foxhills als één van de beste luxe familiehotels. Niet zo verwonderlijk als je je
realiseert dat er ook veel mogelijkheden
zijn als je niet wilt golfen: Er zijn maar
liefst drie restaurants, een zeer grote en
moderne sportschool, binnen- en bui-

tenzwembad, sauna, whirlpool, healthclub en maar liefst 9 verharde tennisbanen.
Overigens was Charles James Fox aan
wie het landgoed toebehoorde, een
briljant en bevlogen politicus die van
het goede leven hield. De Engelse 18e
eeuwse politicus zal het Foxhills van nu
zeer zeker een warm hart toedragen.

Als je na het spelen op één van de golfbanen van Foxhills terugkeert, beland je
uiteindelijk weer bij de basis, het hotel,
de bar, het restaurant en appartementen,
royaal liggend op het landgoed.

Charles James Fox

Het resorthotel met appartementen ligt
op een heuvel omringd door hoge dennen en oude majestueuze bomen. Je
waant je in een andere tijd, je verdwijnt
in de natuur, de stilte, terwijl het snelle
leven in Londen zich op een half uur afstand afspeelt.
Het fraaie monumentale 19e eeuwse herenhuis straalt warmte, gastvrijheid en

De kamers zijn van het hotel zijn zeer
gevarieerd door de verschillende verblijven op het landgoed. Kenmerkend is
dat ze allemaal buitengewoon ruim en
royaal zijn ingericht.
Het is goed toeven op het landgoed,
waar de geest van historie, sportiviteit
en hoffelijkheid schittert. Een geweldige
inspiratiebron voor een ieder die van het
echte Engelse leven houdt, zowel op de
golfbaan als in de bar…..
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