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Senior Open in juli op Ailsa

Turnberry kleurt golfbaan oranje door ondergaande zon
Turnberry - Vers gemaaid gras, een paar mooie oefen holes in de tuin van het hotel, een pittig windje, uitzicht op zee en twee fantastische golfbanen,
dat zijn de heerlijke ingrediënten voor golf op Turnberry Schotland. Uit de hele wereld komen golfers naar het Schotse golfwalhalla om de Aisla en
de Kintyre spelen. Niet alleen golf spant de kroon, maar ook een verblijf in het Turnberry hotel. De unieke sfeer van het oude, wijze en tegelijkertijd
moderne hotel is het opsnuiven meer dan waard. Een kleine man, met krullend haar, afkomstig uit Hawaii zit met golfers in de bar. Met glas in de
hand, zegt hij: ,,Een birdie, een biertje en dineren op Turnberry, dat is einde.’’

door Adrienne van der Smagt
Turnberry is een resort dat je niet gauw
vergeet. Het majestueuze hotel met
haar statige trappen kijkt frontaal naar
zee en naar de twee fantastische golfbanen, de Ailsa en de Kintyre. Turnberry resort ligt vlakbij de havenstad
Ayer in het zuidwesten van Schotland.
De baai waarin het eiland ligt heet
Aisla Graig. Uit die craig doemt een
vulkanische bult op die vijfhonderd
miljoen jaar geleden zou zijn ontstaan.
De granietklomp die als bijnaam de
‘Bass Rock’ heeft een indrukwekkende
geschiedenis. Aisla Graig betekent in
het Schots: Creag Ealasaid. Haar naam
is een verbastering van Eilsabeth. De
granietklomp in de Ailsa Craig die
soms lijkt op de kop van een haai die
uit zee omhoog schiet, is zelfs onderwerp van een lied. De Ierse songwriter
Foy Vance schreef een song getiteld:
Portretten van Ailsa Craig.
Piraten
Het eiland was ooit in gebruik door
piraten, het werd een toevluchtsoord
voor katholieken, tijdens de Schotse
Reformatie en werd later gebruikt als
gevangenis. Het eiland is nu onbewoond en ligt nog steeds als opvallend
kolos in de Ailsa Craig. Er worden
regelmatig boottochten gehouden naar
het vulkanische eiland.
De golfbanen op Turnberry liggen gebroederlijk en vertrouwd naast elkaar.
Twee prachtige uitdagende linkscourses waar veel te genieten valt. De banen zijn overladen met brem en andere
bloemen, de geur van de bloemetjes
parfumeert de baan.
Wie deze uitdagende linkscourses
speelt moet in ieder geval genoeg

ballen bij zich hebben. Eenmaal in de
rough is het vaak lang zoeken en als
de bal terecht is, moet het stugge gras
getrotseerd worden.
De Ailsa course is vooral beroemd geworden toen in 1977 het British Open
werd gehouden. Indrukwekkende beelden van de Aisla en de eindstrijd tussen
Tom Watson en Jack Nicklaus gingen
de hele wereld over en bleven in het
geheugen hangen. Turnberry staat voor
eeuwig op de kaart.
Senior Open
Tijdens het British Open in dat fameuze jaar 1977 stonden Tom Watson
en Jack Nicklaus allebei 11 onder par
met nog drie holes te spelen. Drommen
toeschouwers op de baan, veel roering
en enthousiasme. Het werd een zinderende eindstrijd tussen de twee mannen. Fantastisch beelden van roodbruin
duinlandschap, het witte vuurtorentje
in de baai, de oranje gloed van de ondergaande zon over de baan. Het was
als een surrealistisch schouwspel waar
gevochten werd met hart en ziel en eindigde met een onvergetelijke ontknoping. Watson lag met twee slagen op de
green van de zeventiende hole, een par
5. Nicklaus had aan een putt genoeg.
Een eenvoudige putt van een meter. Hij
miste, waardoor de strijd was beslecht
en het British Open werd gewonnen
door Watson. Ook dit jaar wordt er gestreden op Turnberry. De British Open
voor seniors wordt gehouden van 26
tot en met 29 juli. De senioren spelen
op de Aisla op Turnberry. Watson is
ook dit jaar van de partij. Maar of er
ooit zo’n legendarische eindstrijd zal
zijn, is de vraag.
De Turnberry golfbanen Aisla en
Kyntyre zijn banen voor zowel de

geoefende golfers als spelers met een
hogere handicap. Uiteraard hebben de
lage handicappers meer in huis om de
rough te vermijden, maar het is voor
iedereen een geweldige ervaring om
deze links courses in het ruige natuurgebied te spelen. Degenen die les willen hebben, kunnen terecht bij de Colin
Montgomerie Links Golf Academy. De
kans is groot dat Montgomerie zelf op
de baan is. Wie geen les wil, maar wel
een gesprek, loopt op gewoon hem af
en vraagt hem naar zijn golfverhalen.
Montgomerie heeft altijd leuke anekdotes paraat. De Kintyre kenmerkt
zich door smalle fairways en oneindig
veel gele brem. Hoewel het zalig ruikt
is het vooral verstandig om er niet in
te slaan. Een bal diep in de bloemen
met stekels aan de stelen, nodigen
niet uit tot zoeken. De holes klimmen
langzaam op naar zee met adembenemend uitzichten, zoals naar de Mull of
Kintyre. Vooral hole acht, met de naam
Kintyre’s cove (inham) is een spektaculaire uitdagende par 4, waarbij de
gedurfde longhitter met veel risico de
bal op de green kan leggen.
De Aisla en Kinytyre vormen samen
een uitstekende combinatie voor een
paar dagen of een week goed en stevig
golf. Om vervolgens na het spel één
van de bieren uit de tap te kiezen. De

schuimkraag weliswaar niet zo dik als
in Nederland, maar wel buitengewoon
smakelijk. Het clubhuis is een feest om
er te zijn, over de hele breedte van het
gebouw glas in houten raamkozijnen.
Licht en open, heel veel golf te zien,
terwijl je zelf net van de baan komt.
Geflambeerde entrecôte
Turnberry is een beleving. Het is net
als het hotel er aan de buitenkant uitziet: Fris, wijs, sprankelend, uitdagend,
mooi gelegen en indrukwekkend. In
het hotel is ook genoeg te beleven. De
Spa is zeker de moeite waard om te
bezoeken. Vooral de zwembaden zijn
een aanrader. De bar is sympathiek, het
restaurant geweldig met geflambeerde
entrecôte aan je eigen tafel.
In het restaurant wordt ook een uitgebreid ontbijt geserveerd. De golfer
die misschien niet lang wil ontbijten is
gewaarschuwd: het uitzicht op de twee
golfbanen, de baai, de vuurtoren en
de groene weiden is fenomenaal. Daar
zou iedereen wat eerder voor willen
opstaan.
De Schotten zijn behulpzaam en vriendelijk. En hoewel het Schots geen officiële taal is, kost het soms wat moeite
om het te verstaan. Maar dat maakt niet
uit, golf is universeel en behoeft geen
uitleg.

Lezersaanbieding TURNBERRY
midweek september/oktober inclusief:
t
t
t
t

3 overnachtingen met full Scottish breakfast
1 x de 18 holes Ailsa championship course
1 x de 18 holes Kintyre course
Faciliteiten en practice balls Colin Montgomerie
Links Golf Academy (gratis)
t 4 dagen Avis autohuur
t 4e nacht gratis !!!
Prijs : € 595,- p.p. in oktober !
Toeslag september op dit pakket bedraagt € 175,- p.p.

