
Golf op de course van Rory McIlroy in boeiend Belfast

‘Over goede swing 
denk je niet na’
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B elfast, ooit de stad van grote conflic-
ten en geweld tussen katholieken en 
protestanten, nu de stad van grote 

charme, Titanic museum, mooie oude pubs en 
verrassend goed golf.

door Adrienne van der Smagt

Malone Golf Club, op acht kilometer af-
stand van het centrum van Belfast is een 
prachtige championship course waar het 
aankomt op de juiste beslissingen. Dat je 
op de baan onder rook van het boeiende 
Belfast speelt is uniek. En dan is Malone 
Golfclub nog niet eens de enige baan in 
Belfast. Op een steenworp afstand liggen 
minstens zeven fantastische golfbanen. 
Een daarvan is Holywood, de baan waar 
de carrière van Rory McIlroy begon. 
Het is maar een uur vliegen vanuit Am-
sterdam naar Belfast. Het aanvliegen op 
Belfast is leuk omdat je op City Airport 
Belfast door George Best wordt verwel-
komd. Zijn naam staat sierlijk geschreven 
op de terminal van de luchthaven. De 
voetballegende die bij Manchester begon, 
was niet alleen beroemd als voetballer, 
maar ook vanwege zijn onstuimige opval-
lende levensstijl. 

Natuurtalent
Behalve voetbal is Noord-Ierland het land 
van golf. Het land van Rory McIlroy. Wie 
de homecourse van Rory wil spelen, kan 
op Holywood golfclub terecht. De leden 
zijn blij met vriendelijke golfers op hun 
prachtig glooiende baan en worden har-
telijk ontvangen.
Rory leerde op Holywood van zijn vader 
golfen. Met zeven jaar was hij het jong-
ste lid van de club. De jonge golfer bleek 
een natuurtalent. Al gauw werd hij door 
Michael Bannon getraind op zijn club. 
Zelfs nu nog is Bannon de vaste coach 
van Rory. 
Golfcourse Holywood is een mooie park-
land baan met geweldige holes met prach-
tig uitzicht. De baan speelt lekker omdat 
je weet dat Rory er is groot geworden. De 
geest van Rory geeft spirit en een soepele 
swing. Voor coach Bannon is het vrij een-
voudig: ,,Over een goede swing denk je 
niet te veel na.’’
Hotel ‘Ten Square’ midden in het centrum 
van Belfast is te gek, met een ‘roof-top’ 
bar op de bovenste verdieping waar je een 
goede whisky kunt drinken. Het uitzicht 
vanaf de bar op City Hall, de dubbele bus-
sen in het verkeer en op mensen op straat 
ontroert. 
De mooiste golfbaan vlakbij het centrum 
van Belfast is Malone golfcourse, ontwor-
pen door Robert Trent Jones. Een stoere 
uitdagende baan met 27 holes om een 

groot meer. Op hole 15 is het oppassen ge-
blazen met de waterhindernissen. Malone 
golfbaan heeft dikke oude bomen, wijde 
fairways en supersnelle greens. 

The Guilty Goat
Na een rondje golf in Belfast, is het goed 

toeven in de vele pubs die Belfast rijk 
is. In Muriël café bar is het beregezel-
lig en is het lokale bier smakelijk. In het 
café hangen over en weer bij wijze van 
joke bh’s en slipjes aan koorden. Eten bij 
Restaurant James Street is absoluut een 
aanrader. De avond eindigen met zang 
en muziek bij ‘The Guilty Goat’ is een 
goede voorbereiding voor een ontspan-
nen golfdag. Overigens zijn Ieren niet al-
leen goede golfers, het zijn ook geweldi-
ge zangers. Het straatbeeld is muzikaal, 
op elke hoek zit wel een muzikant. 
Na een plezierig avondje stappen in Bel-
fast is er de volgende dag een nieuwe 
baan. Op naar Royal Belfast, de oudste 
club van Ierland, uit 1881. Of toch niet? 
Er zijn meerdere clubs die beweren de 
oudste roots te hebben. 
Royal Belfast doet zijn naam eer aan, 
een heerlijke parklandbaan met konink-
lijke allures, uitstekend onderhouden en 
spannende holes. Het clubhuis ligt ma-
jestueus op de baan en kijkt uit over het 
golflandschap. 
Wie in Belfast golft, moet naar het Ti-
tanic museum. Alleen de bouw van het 
museum is al bijzonder. Het museum 
neemt je mee naar de Scheepswerf Har-
land en Wolff waar in 1906 werd be-

gonnen met de bouw van het grootste 
cruiseschip van die tijd. Met karretjes 
op een rails word je door het museum 
geleid en verdwijn je in de scheepswerf. 
Prachtige persoonlijke briefjes en kaar-
ten die verstuurd werden voordat het 
schip zonk, foto’s en verhalen van de 
enorme crash toen het schip op een ijs-
berg botste.

Royal County Down
Er is veel te zien in Belfast. Neem St. 
George’s Market, de laatste overdekte 
Victoriaanse markt. De overkapping van 
de markthal stamt uit de negentiende 
eeuw. De markt is ook een ontmoetings-
plek voor vrienden, ouders, kinderen en 
grootouders die er hun kleinkinderen 
rondlopen. 
Mocht je nog genoeg tijd hebben, ga dan 
naar golfcourse Royal County Down, op 
drie kwartier rijden van Belfast. Er zijn 
golfers die zeggen: Royal County Down 
is de mooiste linkscourse van de wereld. 
Schitterende natuur, uitzicht op zee, ge-
weldige greens en de mooiste fairways 
ever.
Voor meer informatie over golfbanen in 
en rond Belfast: bel 023-8200030 of kijk 
op www.time4golf.nl.

Royal County Down, volgens sommigen 
de mooiste linkscourse ter wereld.

Straatmuzikant 
in het hartje van 

Belfast.

Het fraaie clubhuis van
Royal Belfast.

Indrukwekkende schroeven Titanic.
“She was alright when she left here!”


