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Schotland - De ruige steile Schotse heu-
vels met schapen en dartelende kleine 
lammetjes zorgen voor een prachtige 
aanblik van het land. Wie met de auto 
van Edinburgh richting St. Andrews 
rijdt kan de golfbanen niet op één 
hand tellen. Maar liefst eenenzestig 
golfbanen liggen er binnen een uur 
rijden van The Inn at Lathones. Dit 
vierhonderd jaar oude adres is een 
unieke herberg die je in alle opzichten 
omarmt. Op tien minuten afstand van 
golfbanen St. Andrews golfcourses , 
The Castle course  en Kingsbarns. Een 
walhalla voor iedere golfer die van 
links courses houdt.
Door Adrienne van der Smagt

In Schotland is het moeilijk kiezen uit 
zoveel fantastische golfbanen. De ware 
golfer moet hier zijn geluk vinden. Ui-
teraard is St. Andrews een legendarische 
baan waar men graag op speelt, maar in 
het St. Andrews gebied zijn nog talloze 
prachtige banen te vinden.
Kingsbarns spant de kroon. Een jong 
aangelegde baan in een oud jasje. Als 
sinds driehonderd jaar werd er gegolfd in 
duingebied.
Deze linkscourse  loopt helemaal langs 
zee. In 2000 voor het eerst geopend en 
meteen bespeeld door Tiger Woods. Al 
gauw gingen er geruchten dat het de 
mooiste en beste baan van de wereld zou 
zijn. Een Amerikaan in het clubhuis zei, 
voordat hij een slok nam van zijn bier: 
,,This course is really amaaaaazing!’’ 

Schelpjes
De blonde duinen van Kingsbarns zijn 
zoals ze horen te zijn, niet gekapt of ge-
kunsteld. Lastig als je de fairway niet 
haalt en in het taaie gras terecht komt. 
De geur van gele brem is overweldigend, 
de gele bloemetjes zijn overal te zien en 
kleuren de baan geel. De donkerblauwe 
zee met witte koppen trekt zich niets aan 
van de golfers.

De brede fairways, die overigens niet ge-
makkelijk zijn, geven de baan ruimte en 
uitzicht, alle holes bieden uitzicht op zee. 
Hole 3 is een korte par 5 langs de kust 
met een smalle hobbelige fairway en een 
diepe bunker. Goed te doen met grote 
birdie kansen, tenzij er wind staat….. de 
bunker kan dan een hoop roet in het eten 
gooien. Op hole 12 kan je zelfs terecht 
komen op het strand met kleine schelp-
jes. 
Kingsbarns biedt de golfers niet alleen 
een hele mooie uitdagende golfbaan, 
maar ook een unieke ervaring die je niet 
snel vergeet. Vooral de mensen die op 
Kingsbarns werken, zorgen voor een ge-
weldige sfeer. Vanuit het clubhuis kan je 

iedereen op de laatste hole zien, met een 
lastig einde: een waterpartij en een fi kse 
heuvel voor de green. Het is een feest 
om na achttien holes in het clubhuis in 
de bruine leren stoelen te zakken en te 
kijken naar de golfers die nog komen…..
Van Kingsbarns terug naar The Inn at 
Lathones (8 kilometer van St. Andrews), 
een geweldige uitvalsbasis voor de golfer 
die van charme, goed eten, gezelligheid 
en uitstekende whisky houdt. De 400 

jaar oude herberg heeft al veel prijzen 
gewonnen en dat is niet zo vreemd. In 
de lodge zijn 21 ruime kamers met open 
haard, tv, cd speler, jacuzzi, maar meest 
opvallend zijn de heerlijke bedden met 
100% donzen dekbedden. Ook in de bar 
is het goed toeven, met maar liefst veer-
tig verschillende Malt whisky’s, ruime 
keuze aan bieren en buitengewoon goede 
wijnen. Bij goede dranken horen goede 
spijzen. De kok van Lathones verzorgt 
een uitstekend diner, gemaakt van lokale 
producten.

Crail
Vanuit The Inn af Lathones is golfcourse 
Crail ook dichtbij, een klein half uur-
tje rijden. De rit door het heuvelachtige 
landschap met bruine koeien is zeer aan-
genaam. Golfclub Crail is de zevende 
oudste club van de wereld. Sinds 1786 
was Crail Golfi ng Society een feit. De 
eerste geregistreerde wedstrijd tussen 
Crail Golfi ng Society en Kingsbarns 
werd op 27 november 1839 gehouden. 
Wie er gewonnen heeft is nog steeds niet 

duidelijk, het resultaat is nooit opgeno-
men in de boeken. 
Crail Balcomie course is een enigszins 
onstuimige linkscourse die op bijna 
alle holes uitzicht geeft op zee. Bijzon-
der heuvelachtig met lastig taai gras aan 
weerszijden van de fairway. Het uitzicht 
is fraai, de baan een uitdaging. De eerste 
afslag is al memorabel, want je waant je 
een topgolfer als je de bal tientallen me-
ters verder komt dan normaal. Als je van 

de hooggelegen tee afslaat ligt de hel-
lende fairway uitdagend aan  je voeten. 
Maar als je gaat putten over de snelle 
glooiende greens sta je snel weer met 
beide benen op de grond.
Ook de tweede course Craighead uit 
1998 direct gelegen grenzend aan de 
oude baan is een plaatje…alleen veel 
langer en nog uitdagender!

Playground of the Gods
‘The Playground of the Gods’, zo wordt 
Gleneagles Golfbaan ook wel genoemd, 
vanwege de unieke schoonheid van het 
resort. Met maar liefst 3 golfcourses: De 
Kings, de Queens en de Centenary. Ove-
rigens is het een enorme overgang van 
het verblijf in het kleine knusse Lathones 
naar het enorme aristocratische hotel. De 
begroeting bij de ingang van het hotel is 
compleet anders: bell boys in Schotse rok 
met colbert die je auto leeghalen, koffers 
en golftassen voorzien van labels, en 
vragen of ze de auto mogen wegzetten.
De baan die nu al een bekendheid is, de 
Centenary ,wordt in 2014 het strijdto-

neel van de Ryder Cup. In de golfshops 
hangt het nu al vol met shirts met Ry-
der Cup logo. Ontwerper van de baan is 
Jack Nicklaus. Hij speelt vast met cad-
dies, de gewone golfer moet rekenen op 
een behoorlijke klim op de Centenary. 
De baan is niet alleen uitdagend, maar 
ook moeilijk en zwaar vanwege de grote 
hoogte verschillen. Meest opvallend zijn 
de venijnige potbunkers en strategische 
waterhindernissen. Beeldschoon was het 
moment dat een jong hert kwam aanren-
nen. Het ranke beest stond ineens stil, 
wachtte en ging er vervolgens met een 
noodgang vandoor.  

Franse architectuur
Gleneagles is niet alleen gericht op golf. 
Er zijn bijzondere activiteiten die bij 
het hotel horen, zoals paardrijden, trai-
ning met jachthonden en valken. Op 
het terrein vlakbij het hotel zitten grote 
valken in ruime hokken. Op het grote 
grasveld staan groene palen met een 
plateau waarop de vogels kunnen zitten. 
Er is een mooie Spa met verschillende 
behandelingen en een zwembad bin-
nen en jacuzzi’s buiten. Het gebouw is 
indrukwekkend om naar te kijken. Ooit 
gebouwd door de eigenaar van de Rail-
way company vlakbij het hotel, met een 
eigen treinstation. De man die het hotel 
ontwierp wilde er een Franse tint aan 
geven. Het hotel ademt de fi jnzinnigheid 
van de Franse architectuur en heeft tege-
lijkertijd de huiselijke uitstraling van een 
Schots hotel. 
In het hotel is het een drukte van belang. 
Gezinnen genieten van de faciliteiten 
die het resort biedt. Zelfs in de tuinen 
met oude bomen en fl eurige bloemen 
rondom het hotel is een kleine golfbaan 
gemaakt, met verschillende plekken om 
te chippen, putten en te slaan. Kleine 
hummeltjes  met plastic clubjes hollen 
over het gras. Onbevangen slaan ze de 
bal.  Gleneagles is niet alleen voor Jack 
Nicklaus, Colin Montgomery, andere be-
roemdheden, pro’s en goede amateurs, 
ook de kleintjes komen graag op hun ‘ei-
gen’ golfbaan. Tenslotte geven plezier in 
het spel en vroeg beginnen de sleutel tot 
succes.

Links course Kingsbarns is een onvergetelijke ervaring
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Informeer via info@time4golf.nl 
Bezoek de website www.time4golf.nl  
of bel 023 – 82 000 30

Schotland - Golfarrangement 
The Inn At Lathones.
• 3 nachten in Double Room incl. ontbijt
• 3 greenfees m.k.u Crail Golfi ng 
Society, Lundin Links GC, Ladybank 
GC of Scotscraig GC
• 4 dagen Avis autohuur per 2 personen
Prijs per persoon: € 495,-

Periode : 01/05 - 30/06/2011 en
01/09 -   31/10/2011 

Toeslag weekend greenfee € 15,-

Schotland - Exclusief arrangement 
Gleneagles 6 - 9 oktober 2011
• 3 nachten in Double Room full Scot-
tisch breakfast
• 3 greenfees de Kings, de Queens en de 
2014 Ryder Cup course The centenary
• 4 dagen Avis autohuur per 2 personen 
• “whiskey nosing” en fi nale diner 
Prijs per persoon € 795,-

Wilt u ook het Schotse golf 
avontuur proeven?

WWW.VISITSCOTLAND.COM/NL


