The Scottish
Experience

Golf is deceptively simple and endlessly complicated;
it satisfies the soul and frustrates the intellect. It is at the same time
rewarding and maddening - and it is without a doubt the greatest
game mankind has ever invented.
Arnold Palmer

The Golf Traveller | Veerweg 3 | 4024 BP| Eck en Wiel | Netherlands
1 81 64 16 29
info@thegolftraveller.nl | +31 (0)6

ONS VO ORSTEL .....
The Scottish
Experience 2021

M

et groot enthousiasme stellen wij julie een reis voor naar Schotland met de
golfbanen:
Castle Stuart Golf Links
Royal Dornoch Golf Club
Trump International Golf Links
Royal Aberdeen Golf Club
Een combinatie van de 4 mooiste golfbanen in the Scottich Higlands en
Aberdeenshire. Allen behorende de top 10 banen van Schotland.
Elke baan is unique in zich zelf. Beroemd om hun locatie, onvergeeflijke rough,
geonduleerde fairways en zeer snelle greens.
In de prachtige heuvelachtige Schotland proeft u de historische sfeer van het trotse
Schotse volk en de ziltige lucht van de zee samen met de vele heerlijke whisky die
hat land rijk is.
Op basis van de vluchttijden heb ik gekozen voor een start in Inverness met een
verblijf van 1 nacht. Na gespeeld te hebben op Royal Dornoch worden jullie naar
het Marcliff Hotel gebracht. De reis duurt ongeveer 3 uur.
Beter aan het einde van de dag rijden dan vroeg in de ochtend. Hiermee voorkom
je eventuele vertragingen die inde ochtend zouden kunnen onstaan door verkeersopstoppingen.
Bij aankomst in het Marcliff Hotel stel ik voor dat jullie daar te dineren. De keuken
is er geweldig. In checken, van de bar naar de klaar gedekte tafel en vandaar naar
de fantastische snookeruimte met een after dinner whisky!
De volgende ochtend wacht er weer een prachtige baan op jullie.

“Waar anders wil je golfen dan: in Scotland where it all began.”
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What a great experience!

3

Inhoud

4.

Ons voorstel .....

6.

Jullie hotel in Inverness is.....

8.

Royal Dornoch Golf Club

10.

Castle Stuart

12.

Jullie hotel in Aberdeen is....

14.

Trump International

16

Royal Aberdeen

18.

Programma & kosten .....

+31 (0)6 81641629
info@thegolftraveller.nl
www.thegolftraveller.nl

Guess what today is?
Its “Golf Day!”

WA A R O V E R N A C H T E N W E ?

Kingsmills
Hotel:

A LUXURY HOTEL
IN INVERNESS
Het Kingsmills Hotel in Inverness ligt te midden van ruim 1,5 hectare aan
prachtige tuinen en heeft een spa, een zwembad en gratis parkeergelegenheid. Het
stadscentrum van Inverness ligt op ongeveer 1,5 km afstand.
Je kunt er gebruikmaken van het recreatiecentrum, met een sauna, een stoombad,
een bubbelbad en een fitnessruimte. Spa behandelingen moeten wel van te voren
gereserveerd worden.
Veel van de ruime kamers van het Kingsmills Hotel hebben uitzicht op de tuin. Ze
zijn ook voorzien van satelliet-tv en thee- en koffiefaciliteiten. Sommige kamers
hebben ook een patio of een eigen toegang tot de tuinen van het hotel.
Het restaurant Inglis serveert uitstekende gerechten, bereid met verse, lokale
ingrediënten. Je kunt bij Kingsmills Hotel ook genieten van een informeel menu in
de serre-brasserie in de tuin.
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Nummer 8 van Schotland, nummer 17 van het VK en nummer 50 van de wereld.
Castle Stuart Golf Links opende in 2009 en werd in hetzelfde jaar gerangschikt op plaats 56 op Golf
Magazine’s “gouden standaard” lijst van ‘s werelds top 100 banen.
Het is sindsdien regelmatig opgenomen in de ‘best of’ -lijsten en werd in 2017 9e in de Top 10-golfbanen van Golf World in Schotland.
Castle Stuart is bekroond met het GEO Certified®-ecolabel, een internationaal symbool van ‘geweldige golfomgevingen’, dat golfclubs erkent die voldoen aan hoge normen voor prestaties op het gebied
van natuurbehoud, water- en energie-efficiëntie, ethische en ecologische supply chain, vervuilingscontrole en maatschappelijke betrokkenheid.
De vier keer Scottish Open locatie Castle Stuart Golf Links is erkend in de prestigieuze Scottish Golf
Tourism Awards.
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C A S T L E S T UA R T
GOLF LINKS

9

Nummer 2 van Schotland, nummer 3 van het VK en nummer 8 van de wereld.
Op een dag in 1877 kwamen de inwoners van de Royal Burgh van Dornoch samen en vormden de
Dornoch Golf Club. De twee heren die verantwoordelijk zijn voor de stichting zijn de heer Alexander
McHardy, ‘de pionier van golf in het noorden van Schotland’, en Dr. Hugh Gunn, een inwoner van de
stad.
In 1886 nodigde de Club de ervaren kampioen-golfer Old Tom Morris uit om Dornoch te bezoeken,
een overzicht van de links te maken en een meer volledig geplande golfbaan aan te leggen.
Het basisdoel van deze “grondleggers” was om een golfbaan van eersteklas kwaliteit te hebben in
overeenstemming met de overvloedige natuurlijke hulpbronnen die al in de beroemde Dornoch
Links aanwezig waren. In 1906 verzekerde Dornoch Golf Club de titel en waardigheid van ‘Royal’ van
koning Edward VII.
Dornoch is ver van de belangrijkste bevolkingscentra en heeft daarom nooit de grote kampioenschappen georganiseerd. Niettemin heeft het door de jaren heen de Northern Open georganiseerd;
de Schotse dames; en de Schotse professionele kampioenschappen.
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R O YA L D O R N O C H
G OLF C LUB
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WA A R O V E R N A C H T E N W E ?

The Marciff Hotel:

THE MOST FAMOUS GOLF
HOTEL IN ABERDEEN

Ik speel al meer dan vijftig jaar golf. Golf is mijn passie en mijn leven.
Wij zijn uiteraard een golfers hotel, dat ziet u onder meer aan onze grote collectie Graeme Baxter schilderijen van
golfbanen, onze prachtige Golfing Memorabilia/Pool Room, de kunstgras putting green aan de voorzijde van ons
hotel en ons personeel die u graag ten dienste is. Wij hebben bovendien ook een Spa met een scala aan massages en
hydrotherapiebehandelingen voor de vermoeide golfer.
Ons Conservatory Restaurant heeft een uitgebreide wijnkaart van meer dan 400 verschillende wijnen, met zelfs
een collectie gewijd aan wijnen geproduceerd door golfers voor golfers. Ook hebben we meer dan 100 Single Malt
whisky’s om van te genieten bij het knapperende openhaardvuur. Voor Schots rundvlees (minimaal 35 dagen
gerijpt), en ook vis, kreeft en schaaldieren, hoeft u niet verder te gaan.
We waren het gasthotel voor de 2 teams in de 2011 Walker Cup; Speith, Cantlay, English, Henley en Uihlein uit de
VS. We waren ook het gasthotel voor de British Senior Open in 2005 en voor de Scottish Open op Royal Aberdeen.
Nicklaus, Watson, Player, O’Meara, Poulter, Jiménez, Mickelson, Fowler en vele anderen waaronder ook David Frost
en Jean van de Velde hebben door de jaren heen allemaal bij ons verbleven.
Welkom in mijn Hotel,
J. Stewart Spence MBE
Eigenaar
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Nummer 9 baan van Schotland, nummer 19 van het VK en nummer 57 van de wereld.
Royal Aberdeen Golf Club was oorspronkelijk bekend als de Society of Golfers in Aberdeen, opgericht
in 1780, en is de achtste oudste golfclub ter wereld.
De leden speelden oorspronkelijk over een openbare strook gemeenschappelijk land tussen de Don
en de Dee. In 1815 veranderde de vereniging haar naam in de Aberdeen Golf Club.
Het gemeenschappelijke land werd overvol, dus besloten ze in 1886 te verhuizen naar hun huidige
huis, de Balgownie links, ten noorden van de rivier de Don, die in 1888 werd geopend voor spelen.
Koninklijke titel werd uiteindelijk in 1903 toegekend.
Het “Simpsons” trio had een hand in het creeren van deze baan, broers Robert en Archie en vervolgens de flamboyante Tom Simpson. J. H. Taylor, James Braid en recentelijk Donald Steel hebben ook
herzieningen doorgevoerd.
Royal Aberdeen is een traditionele out en back links langs de kust van de Noordzee en wordt door
velen beschouwd als de beste eerste negen holes in golf. De eerste tee is onder het raam van het
clubhuis en de fairway gaat rechtdoor naar de zee. De volgende acht holes lopen parallel aan de kust
en banen zich een weg door torenhoge zandduinen. Je keert dan terug, op weg naar het clubhuis. De
achterste negen holes spelen op hogere grond en bieden een prachtig uitzicht op de Noordzee.
Terwijl de eerste negen holes ongetwijfeld taai zijn, zijn de tweede negen holes waarschijnlijk moeilijker. Ze zijn meer blootgesteld aan de elementen en dragen bijgevolg de volle de wind. De par drieën
hier in de Balgownie zijn ook geweldig. Net als de finish hole, een brutale par vier, meer dan 400 meter. Een goed tee-shot zal eindigen in een holte in de fairway, waardoor een lang tweede schot over
een zwaluw overblijft naar een verhoogde green voor het clubhuis.
De Senior British Open 2005 werd gehouden op Royal Aberdeen Golf Club. Tom Watson versloeg Ierland’s Des Smyth in een play-off om de titel op te eisen. In 2014 organiseerde Royal Aberdeen voor het
eerst het Scottish Open, die Justin Rose won met twee slagen voor van de Zweedse Kristoffer Broberg.
Dit was de eerste professionele overwinning van de Engelsman in Schotland.
Royal Aberdeen is een traditionele golfclub, dus vergeet niet uw jas en stropdas mee te nemen als u
de lounge of de eetkamer wilt gebruiken. Zorg ervoor dat je niet te veel tijd besteedt aan het zoeken
naar je bal in de rough - de vijf minuten (zoek)regel werd hier in 1783 gemaakt.
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R O YA L A B E R D E E N
G OLF C LUB
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Nummer 10 van Schotland, nummer 20 van het VK en nummer 60 van de wereld.
Trump International Golf Links, gelegen op een strook van drie mijl van de Noordzeekustlijn tussen Murcar Links en Cruden Bay, is het nieuwste Amerikaans geïnspireerde, opvallende baan in
Schotland sinds het begin van het nieuwe millennium.
Net als Renaissance Club, Castle Stuart, en Machrihanish Dunes, ligt het eigendom van de baan aan
de Amerikaanse kant van de Atlantische Oceaan en hebben er zeven lange jaren over gedaan om golfers op de eerste tee te krijgen, omdat hij een reeks bezwaren moest overwinnen die werden gemaakt
tegen het plaatsen van de fairways binnen een natuurgebied van speciaal wetenschappelijk belang.
Maar het overwinnen van de protesten van de milieuactivisten en landeigenaren is precies wat hij
deed en een van de wijsste stappen die Trump al vroeg deed, was om de gerespecteerde architect
Martin Hawtree als “links consultant” en ontwerper de leiding te geven vanwege zijn enorme ervaring. Vooral met het werken aan Open banen voor de R&A. Dit zou van onschatbare waarde zijn als
het ging om de holes rond de dramatische duinen op het landgoed Menie.
Afgezien van de 229-meter lange par drie 13e, zijn alle holes aangelegd in een noord-zuid richting
dichtbij de kustlijn. Maar als de meest opwindende topografie te vinden is tussen de duinsystemen
die van nature langs de kust lopen.
Zoals je bij elke Trump-golffaciliteit mag verwachten, is alles hier topspecificatie voor een links:
gebogen en zwenkgras-grasgroen (die verstandig zijn gevormd), volledig gereviseerde bunkers (waarvan er achttien zijn op de 18e), ten minste vijf tee-boxes op elke hole (holes 3 en 4 hebben er zeven),
en een verbazingwekkende tien hectare graspaden om golfers van de ene green naar de volgende
tee-positie te brengen - dat alles en niet een karpad in zicht.
Tijdens de officiële openingsceremonie van de cursus op 10 juli 2012 , spraken PGA en European
Tour officials van Trump International Golf Links als een locatie waardig voor grote professionele
golfcompetities in de toekomst. Het zal interessant zijn om te zien wat er de komende jaren op zijn
weg komt.
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T RU M P I N T E R NAT I O NA L
GOLF LINKS
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PROGRAMMA
The Scottish
Experience
Day 1.

- aankomst Inverness Airport
- pick up private coach
- private transfer naar Castle Stuart Golf Links
- change into golf attire
- 18 holes Castle Stuart Golf Links
- after golf drinks in the clubhouse
- private transfer naar Kingsmills Hotel
- check-in hotel
- diner op eigen gelegenheid in Inverness
- overnachting Kingsmills Hotel

Day 2.

- ontbijt
- private transfer naar Royal Dornoch Golf Club
- change into golf attire
- 18 holes Royal Dornoch Golf Club
- after golf drinks in the clubhouse
- private transfer naar MArcliff Hotel inAberdeen
- diner in hotel
- overnachting Marcliff Hotel

Day 3.

- ontbijt & check-out
- Private transfer naar Trump International Golf Links
- change into golf attire
- 18 holes Trump International Golf Links
- after Golf drinks in the clubhouse
- private transfer naar Marcliff Hotel
- diner op eigen gelegenheid in Aberdeen
- overnachting Marcliff Hotel

Day 4.

- ontbijt & check-out
- private transfer naar Royal Aberdeen Golf Club
- change into golf attire
- 18 holes Royal Aberdeen Golf Club
- after Golf drinks in the clubhouse
- private transfer naar Aberdeen Airport
- vlucht Aberdeen - Amsterdam
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“Come and be The Golf Traveller”
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