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Walhalla aan spectaculaire golfbanen

‘I LOVE GOLF IN KENT’

Tekst ; Adrienne van der Smagt
Sinds een maand kan de
geïnteresseerde golfer binnen twee
uur in Kent in Engeland op één van
de meest mooie golfbanen staan.
KLM is gestart met een lijnvlucht
op Kent, slechts 35 minuten, twee
vluchten per dag. Vanaf vliegveld
Manston –Kent 's International
Airport (MSE) is het graafschap
Kent eenvoudig bereikbaar en
wemelt het er van de golfbanen,
variërend van linkscourses tot
adembenemende park land banen.
,,Het is onvoorstelbaar dat ik hier in
de middag op deze Engelse golfbaan
sta, terwijl ik twee uur geleden nog
achter mijn bureau zat te werken,’’
zegt een Nederlandse golfer die heel
blij is met de nieuwe lijnvlucht.
Hole 10 van golfcourse North Foreland
Golf Club, de tee ligt op een hoge

groene heuvel en kijkt uit over zee.
Niet minder dan 417 yards met de
moeilijkste green van de hele baan.
Voordat je afslaat heb je het beeld voor
je van de zee met immense tankers, de
grote veerpont die heen en weer vaart,
kleine bootje die als stippen op het
water liggen. Indrukwekkend ligt deze
golfcourse aan zee, maar ook op de
heuvels en het bos. Uitdagende holes
met veel hoogteverschil. Bijna op elke
tee uitzicht op zee.
Humor
,,Dit is fenomenaal,’’ zegt de Nederlandse zakenman die zijn werk verruilde voor een paar dagen golf in Kent
met drie vrienden. ,,De baan is perfect,
goede greens, mooie fairways en een
enorme uitdaging. We zijn erg gelukkig met deze keuze. Het landschap is
mooi, de hotels zijn authentiek maar
het zijn vooral de mensen die zo aardig
zijn en niet te vergeten veel humor
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hebben. Morgen spelen we Princess,
een linksbaan, ik verheug me er nu al
op.’’
Kent is een graafschap in Zuidoost
Engeland dat ook wel de tuin van Engeland wordt genoemd. Veel fleurige
bloemen, prachtige verschillende
kleuren groen, glooiend heuvelachtig
landschap, dikke stevige oude bomen
en veel bezienswaardigheden, zoals
kathedralen en kastelen. De naam Kent
is waarschijnlijk afkomstig van Kentji,
een Keltische stam die in het gebied
woonden. Op korte afstand zijn er
verschillende golfbanen van verschillend signature. De linkscourses zijn
fantastisch. Hotel The Logde ligt op
de golfbaan. De kamers kijken uit over
zee en over diverse holes. Een goede
uitvalsbasis voor de golfers die van
links courses houden. Alhoewel het
‘Augusta’ van Kent, St George ook in
het Graafschap ligt, is die golfbaan
alleen voor hele speciale en grote
beroemdheden.
Goede strategie
Golfcourse Princess is een echte links
course, prachtige blonde duinen, ruig
landschap naar zee, maar ook veel
rough waar je niet graag in ligt. Heerlijk
gras op de fairway waar je club mooi
doorheen snijdt. Het is belangrijke een
goede strategie uit te stippelen op
dit soort banen. Je moet spelen met
de wind, gepast risico nemen en de
bal niet op de green willen slaan. Als
de bal landt voor de green rolt hij er
vanzelf op.

€ 389,- p.p.

zondag – vrijdag in double
room.
14
#FMoPGNBJM
Info@time4golf.nlGolftoernooi Vidago Palace 3 – 7 juni 2013 inclusief :

t5SBOTBWJBEJSFDUFWMVDIU0QPSUP
v.v.
tLJMPIBOECBHBHFLJMP
ruimbagage p.p.
t(SBUJTWFSWPFSWBOVXHPMGUBT
t5SBOTGFST1PSUPBJSQPSUo7JEBHP
Palace v.v.

Het Vidago Palace hotel ligt op slechts
5 minuten rijden van het centrum van
Vidago. Het hotel ligt tussen de grote
bomen van de groene stadsparken
van het kleine plaatsje Vidago. Het
Portugese stadje kenmerkt zich door
vleugen van de Franse periode ‘belle
Epoque’, betekent: het mooi tijdperk. Het vorstelijke Vidago Palace is
een schoonheid op zich en staat fier
tussen de stevige dikke berken. De
majestueuze uitstraling gecombineerd
met moderne luxe maken het hotel
bijzonder speciaal.

en biedt een fantastisch uitzicht over
het park. Met douche en een apart
klassieke bad.

Faciliteiten:
Het Vidago Palace beschikt over een
prachtig zwembad, verscholen achter
het hotel, een spa en een 18-holes golfbaan. De kamers van het Vidago Palace
zijn ingericht met lichte kleuren met
ramen die van de vloer tot het plafond
reiken. Ze beschikken over een lcd-tv
en een bureau. Elke kamer heeft een
ruime zithoek. Vooral het vorstelijke bed

Wie én iets leuks wil zien én en mooie
baan wil spelen, gaat naar Canterbury.
Het is aan te raden om in de indrukwekkende kathedraal een dienst bij
te wonen. Het koor van Canterbury
ondersteunt de dienst met prachtige
liederen. Daarbij is het goed toeven
in Canterbury, die haar aantrekkingskracht te danken heeft aan het middeleeuwse karakter van de binnenstad. Een stad met veel kleine leuke
winkeltjes, kroegen en eettentjes.
The Canterbury golfcourse is ook
zeer de moeite waard. Een prachtige
parklandbaan met aardig wat hoogteverschillen dicht tegen de stad
aan. Uitdagend zijn vooral de snelle
greens.
Kent biedt nog een aantrekkelijke uitvalsbasis: Broadstairs. Een kustplaats
met een gezellig hotel dat uitkijkt op
zee en de boulevard. Een beetje flaneren is daar zeker aan de orde. De typische Engelse sfeer is terug te vinden
in hotel Royal Albion waar gastvrouwen met prachtige Engelse uitspraak
de hotelgast verwelkomen en je elk
moment verwacht dat hotel directeur
van Fawlty Towers John Cleese binnenkomt, hij zou er goed passen.
Paul Janssen zit met zijn vrienden in
het clubhuis. Ze hebben er 18 holes
op zitten. Alle vier een grote pot bier
voor hun neus. Met licht verbrande
konen heffen de mannen het glas.
Paul roept: ‘I love golf in Kent!’. Zijn
vrienden knikken en ze klinken met de
glazen tegen elkaar.

