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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
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Guess what today is?
Its “Golf Day!”

V LUC H T I N F O R M AT I E

Wij verwelkomen
jullie in
Schotland!

M

AANDAG 11 APRIL 2022 ga je mee met “The St. Andrews Experience 2022”
voor een aantal geweldige golfdagen. Ter voorbereiding hiervan ontvang je
hierbij de reisinformatie.

Vluchtinformatie:
Vanaf Schiphol naar Edinburgh
Vluchtnummer
Vertrekdatum
Vertrektijd
Aankomsttijd

Vergeet niet je golftas vouchers
voor de heen- en terugweg!

: KLM boekingscode:
: KL1277
: Maandag 11 April 2022
: 08:00 uur
: 08:25 uur

Vanaf Edingburgh naar Schiphol : KLM boekingscode:
Vluchtnummer
: KL1290
Vertrekdatum
: Donderdag 14 April 2022
Vertrektijd
: 17:30 uur
Aankomsttijd
: 20:00 uur
Reisgegevens:
Met de KLM-boekingscode en je achternaam kun je inloggen op de KLM-site om je
reisggevens in te zien. Klik hier “Plan mijn reis” .
API (Advanced Passenger Information)
Alle passagiers naar EDI dienen op de KLM website in te loggen met KLM PNR en hun
achternaam en dan bij Passagiersgegevens onderaan de API Advanced Passenger
Information in te vullen.
Niet vergeten: Om het land of de regio van je bestemming in te mogen dient je nog
en van het land of de regio van uw bestemmg verplicht deze gegevens te verzamelen.
Vul de verplichte informatie in.
Inchecken:
Vanaf 30 uur voor vertrek kun je inchecken met je boekingscode en vluchtnummer via:
KLM inchecken
Bagage:
De voorschriften voor bagage zijn tegenwoordig strikt.
Je mag 1 tas of koffertje (max. afm. 55x25x35 cm) en 1 accessoire (handtas, camera of laptop)
als handbagage gratis meenemen. Samen mogen ze niet zwaarder wegen dan 12 kg.
Er is geen ruimbagage voor jou geboekt!
Is de handbagage niet genoeg dan kun je zelf ruimbagage boeken via: “Plan mijn reis”.
1 koffer ruimbagage is maximaal 23 kg.
Golftas voucher:
Om je golftas gratis mee te nemen moet je een voucher aanmaken op de site van:
Flying Blue Golf
1. vul alle gevraagde informatie in “VOOR DE HEENVLUCHT” en print de voucher,
2. ga terug naar de Flying Blue Golf pagina en klik weer op de button: “Golftasvoucher”,
3. vul alle gevraagde informatie in “VOOR DE TERUGVLUCHT” en print de voucher.
LET OP!
Er moeten vouchers voor de heen- en terugvlucht, per persoon, gemaakt worden.
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THINKING
FOR
THE

NEXT

30
YEARS

What a great experience!
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CARNOUSTIE GOLF LINKS

“Maybe I’m going to blow it
but I’m going to enjoy it even if I do.”

M

Jean van de Velde
AANDAG 11 APRIL 2022. Op eigen gelegenheid reis je naar Schiphol en check je in voor je
vlucht naar Edinburgh. Bij Edinburgh Airport staan we met de bus klaar die ons rechtstreeks
Carnoustie Golf Links zal brengen. De koffers/bagage blijft in de bus en worden bij het hotel
afgeleverd en op jullie kamer gezet. Zorg ervoor dat je koffer/tassen goed gelabeld zijn met je
voornaam en achternaam.

Het Clubhuis is van alle gemakken voorzien. Een restaurant waar je wat kunt eten voordat je gaat spelen, goed uitgeruste lockerrooms en natuurlijk een shop voor de souvenirjagers onder ons de voorraden aangevuld. Er is geen
driving range maar je kunt vrij gebruik maken van de prachtige simulators om in te slaan. Op de putting green kun
je warmdraaien voordat je de baan in gaat.
We starten vanaf 13:00 uur.
Als je een caddie gereserveerd hebt dan wordt hij je door de Caddie Master toegewezen op de teebox van hole 1.
Vergeet de caddie niet te betalen (£50, =) en hem een fooi te geven (minimaal £20, =).
Alle bestedingen & consumpties zijn hier voor eigen rekening.
Rusacks Hotel:
Nadat iedereen zich in het clubhuis heeft kunnen laven aan wat de waard aan je heeft willen schenken, gaan we
met de bus naar het hotel.
De receptie beschikt al over je gegevens waardoor het inchecken snel zal gaan. Denk er wel aan dat je een creditcard
moet overleggen voor je “Personal Account”. Persoonlijke uitgaven zijn niet in de arrangementprijs inbegrepen.
Gedurende je verblijf kun je deze persoonlijke uitgaven contant voldoen of op je “Personal Account/kamernummer” laten boeken. Bijvoorbeeld uitgaven aan de bar, minibar, snacks, etc.
Je golftas kun je bij de conciërge afgeven of mee naar je kamer nemen. Je koffer staat al op je kamer.
Rusacks Hotel | Pilmour Links | St Andrews KY16 9JQ | Verenigd Koninkrijk | telefoon +44 344 879 9136
Diner:
Het diner is op eigen gelegenheid.
St. Andrews heeft een grote variëteit aan verschillende restaurants om uit te kiezen. Als je met een grotere groep
ergens wil gaan eten is het verstandig om dit van tevoren te reserveren.
De beroemde pub Dunvegan ligt om de hoek van het Rusacks Hotel. Zeker een bezoekje waard.

“The Dunvegan is perhaps the most well known 19th hole in St Andrews.
They are famously “only a 9-iron from the 18th green of the Old Course.”
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Seven times an Open Championship venue
1931
1953
1968
1975
1999
2007
2018

Tommy Armour 1937 Henry Cotton
Ben Hogan
Gary Player
Tom Watson
Paul Lawrie
Padraig Harrington
Francesco Molinari

Carnoustie (Championship)
Carnoustie is a big natural seaside links and is widely considered to be one of the world’s most difficult golf courses. In fact, according to the
results of a recent Top 100 survey, Carnoustie is the toughest golf course in Britain & Ireland.
The first record of golf being played across this links land dates back to 1527; a 10-hole course was laid out in 1842 by Allan Robertson. Fifteen
years later, in 1857, an 18-hole course was fashioned by Old Tom Morris. James Braid extended the course in 1926 and it has hardly changed
since.
Much has been written about Carnoustie over the years. The finishing holes are especially brutal at this seven-time Open Championship venue
and many consider that it has one of the greatest back nines in championship golf. Others will recall John Van de Velde’s barefoot paddle
In addition to burns, Carnoustie has some of the most formidable bunkers to contend with. There’s a plethora of them and some are alarmingly
cavernous. The par five 6th measures 520 yards from the white tees and is regarded as one of the world’s best holes. Named, “Hogan’s Alley”, after
the immortal Ben Hogan who won the Open Championship in 1953. Two fearsome looking bunkers lie waiting in the middle of the fairway and a
third bunker to the right hand side ensures that the tee shot is daunting.
The 15th, 16th and 17th are considered the world over to be three of golf’s very best closing holes. “Lucky Slap”, the 15th, is a 460-yard par four,
where the fairway slopes from left to right into the path of two waiting bunkers and the approach shot must avoid a cluster of three bunkers
sited to the right of the green. “Hardest par three in golf; downwind it is difficult, into an easterly wind it is practically impossible”, according to
the yardage guide.
We won’t argue because the 16th, called “Barry Burn”, measures 245 yards from the white tees; for the ladies it’s a short par four measuring 212
yards. The 17th is a complete conundrum, called “Island” because the Barry Burn snakes in front of the tee and then loops back, cutting across
the fairway. Into the prevailing wind, it is tough to know what to do on this brutal 400-yard-plus par four.
Carnoustie isn’t the most scenic golf course—rarely do you catch sea glimpses—but it is incredibly tough, even from the forward tees. Bring your
“A” game here and pray for the weather to be kind. But be aware that should you plan to play Carnoustie in the winter (Nov-Mar), mats are required on the fairways and the first cut of rough.
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WA A R O V E R N A C H T E N W E ?

Rusacks Hotel:

THE HOTEL WITH
THE BEST VIEW IN
GOLF
Het Rusacks Hotel kijkt uit op The Old Course van St Andrews en ligt in
het centrum van deze bruisende universiteitstad en is in 2020/2021 geheel
gerenoveerd.

In dit typisch klassieke Schots hotel hebben de kamers allemaal een moderne
badkamer met gratis designertoiletartikelen en een föhn. Verder zijn de kamers
voorzien van een flatscreen-tv met satellietzenders en thee- en koffiefaciliteiten.
In het restaurant ‘The Bridge’ word het ontbijt gereserveerd en kun je de gehele
dag terrecht voor lunch en diner. Het prachtige restaurant “Eighteen” is een echte
rooftop bar 7 Restaurant waar cheff derek Johnstone met zijn brigade prachtige
gerechten klaar maakt. Het uitzicht over The Old Course is spectaculair.
De “one Under Bar’ on de kelder is een gezllige pub waar je ook informeel pubfood
kan bestellen.
Het Rusacks Hotel bevindt zich vlakbij het Kasteel van St Andrew, leuke
restaurants en fameuze pubs zoals Dunvegan en Jigger inn.
REIS INFORMATIE
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KINGSBARNS

“Golf isn’t a game, it’s a choice that one makes
with one’s life.”
Charles Rosin

D

INSDAG 12 APRIL 2022. Vandaag spelen we op Kingsbarns. Deze geweldige baan ligt op ongeveer
15 minuten rijden van ons hotel.
Het clubhuis is van alle gemakken voorzien en de pro-shop heeft voor de souvenirjagers onder ons
de voorraden aangevuld. Er is een mooie driving range en ook op de putting green kun je warmdraaien voordat je de baan in gaat.

Vanaf 10:30 uur uur vertrekken we met taxibusjes conform bijgevoegd schema vanaf het hotel naar Kingsbarns.
Wees op tijd bij de hotel receptie.
De eerste flight start vanaf 12:00 uur.
Als je een caddie gereserveerd hebt dan wordt hij je door de Caddie Master toegewezen op de teebox van hole 1.
Vergeet de caddie niet te betalen (£55, =) en hem een fooi te geven (minimaal £20, =).
Alle bestedingen & consumpties zijn hier voor eigen rekening.
Aan het einde van deze fantastische golfervaring gaan we met taxi busjes terug naar het hotel.
Diner:
Iedereen is vrij om zelf het avondprogramma in te delen.
St. Andrews heeft een grote variëteit aan verschillende restaurants om uit te kiezen. Als je met een grotere groep
ergens wil gaan eten is het verstandig om dit van tevoren te reserveren.
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Kingsbarns
According to golf historian Bobby Burnet, golf at Kingsbarns dates back to 1793. A nine-hole golf course once played over part of the current
layout. The “nine-holer” was commandeered by the military at the outbreak of the Second World War because they felt that the beach at Kingsbarns was an invasion risk. The golf course disappeared until American architect Kyle Phillips came along at the close of the 20th century.
The course opened in July 2000 to rapturous applause and the layout appears so natural that you would think that it had been there for years.
One of the many delights of Kingsbarns Golf Links is that you can see the North Sea from virtually every part of the course. What’s more, it
has its own burn (the Cambo), which was uncovered during all that earth moving. The terrain is perfect for golf, rippling fairways, humps and
hollows.
“The routing of the holes takes excellent advantage of the 2 km of sea frontage, though more for views than as a hazard, because the golf had
to defer to the coastal walking paths. For me, the 4th and 5th holes on the upper deck may be the best of the bunch, using the edge of the plateau in their strategy and the sea beyond to intimidate. The overlap of fairways between the 6th and 7th holes and the incoming 16th and 17th
is brilliant in blurring the edges of the work and helping to make the course feel more natural.”
Situated just six miles from St Andrews (/golf-course/st-andrews-old), Kingsbarns is an important addition to the ancient links courses in this
area. It’s one of only a few true links courses to be built recently along Scotland’s coastline, so it is just as well that this course is a cracker and
deserves its status as one of the greatest links courses in the world.
REIS INFORMATIE
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THE OLD COURSE

“If you’re going to be a player people will remember, you have to win the Open at St. Andrews.”
Jack Nicklaus

W

OENSDAG 13 APRIL 2022. Vandaag is de grote dag, spelen op The Old Course van St. Andrews.
De ochtend kun je rustig beginnen.
Op tijd ontbijten, een wandelingetje maken door St.Andrews, ballen inslaan op de driving range
of mediteren op het strand voordat het grote moment is aangebroken.

De eerste flight start vanaf 12:00 uur.
Loop zelf niet de teebox op en blijf achter het witte hek. De starter zal je naar de teebox roepen, de score card geven
en informeren over de local rules en bijzonderheden in de baan.
Je wordt minimaal 20 minuten voor je starttijd verwacht bij het startershuis. Vanaf het hotel is het een paar minuten wandelen naar Tee No.1. Het is de bedoeling dat je lekker gaat golfen en geniet van deze unieke golfbaan.
Er wordt in de baan, door de rangers, gecontroleerd op “slow Play”. Iedereen wil natuurlijk graag voor het donker
wordt op hole 18 finishen.
Heb je een caddie gereserveerd dan wordt hij je door de Caddie Master toegewezen op de eerste tee.
Vergeet de caddie niet te betalen (£55, =) en hem een fooi te geven (minimaal £20, =).
Noot:
Historie en traditie zijn belangrijk in golf en zeker op The Old Course. De starters, caddies, groundsmen en
inwoners van St. Andrews hechten hier zeer aan.
Zo is het niet de bedoeling om zomaar de tee box van hole 1 op te lopen, maar te wachten achter de witte afrastering
totdat je door de starter uitgenodigd wordt om op de teebox te betreden. Er wordt gespeeld vanaf de tees die door
de starter zijn aangewezen. Er zijn geen uitzonderingen.
No worries er zijn genoeg fotomomenten.
Na afloop van je ronde kunnen je nog heerlijk nagenieten in het clubhuis maar veel leuker is natuurlijk een van de
talrijke pubs in St. Andrews.
Diner:
Iedereen is vrij om zelf het avondprogramma in te delen.
St. Andrews heeft een grote variëteit aan verschillende restaurants om uit te kiezen. Als je met een grotere groep
ergens wil gaan eten is het verstandig om dit van tevoren te reserveren.
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29 times an Open Championship venue
1873
1876
1879
1882
1885
1888
1891
1895
1900
1905
1910
1921
1927
1933
1939
1946
1955
1957
1960
1964
1970
1978
1984
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2022

Tom Kidd
Bob Martin
Jamie Anderson
Bob Ferguson
Bob Martin
Jack Burns
Hugh Kirkaldy
John H.Taylor
John H.Taylor
James Braid
James Braid
Jock Hutchison
Bobby Jones
Denny Shute
Dick Burton
Sam Snead
Peter Thomson
Bobby Locke
Kel Nagle
Tony Lema
Jack Nicklaus
Jack Nicklaus
Seve Ballesteros
Nick Faldo
John Daly
Tiger Woods
Tiger Woods
Louis Oosthuizen
Zach Johnson
........?

The Old Course

Geluk

a

m because it’s a very special links, designed by Mother Nature. Surely there is little
teworld
Rarely is the Old course ranked outside the top ten
of
oythe
H
left to write about St Andrews; the spiritual home of golf, the world’s most famous links course, the mother of golf and so on. It is probable that
golf was played here way back in the 12th century; what is certain is that the Old course is one of the oldest golf courses in the world.
In 1553, the Archbishop of St Andrews administered confirmation, at last allowing the community to play golf over the links. The Society of St
Andrews Golfers was formed in 1754 and ten years later the course was reduced from its original 22 holes to 18. In 1834, William IV bestowed
royal patronage on the club and The Society then changed their name to the Royal and Ancient Golf Club, the world’s oldest surviving “Royal”
golf club. Significantly, Ladies’ golf began at St Andrews; the world’s first ladies golf club was founded here in 1867.
The St Andrews Old course itself usually isn’t an instant hit, it’s a golf course you have to get to know and love. First timers might be somewhat
disappointed. It’s also unlikely that the Old course will feel familiar when you play it for the first time (except perhaps the 1st, 17th and 18th).
Television pictures tend to make the ground look very flat, but the humps, hollows and ripples in the fairways are much deeper when you get
out onto the course, as indeed are the pot bunkers. Dr Alister MacKenzie wrote in his book , The Spirit of St Andrews: “A good golf course is like
good music or anything else: it is not necessarily a course which appeals the first time one plays over it; but one which grows on a player the
more frequently he visits it.”
However, it goes without saying that every golfer should play this course at least once, preferably multiple times. It sends shivers down the spine
when the starter announces your name, setting those first tee nerves jangling. Oozing familiarity with names like the Swilcan Burn, the bridge
over the burn—thought to have been built by the Romans—and the Valley of Sin. There are many memorable holes on the Old course, but one in
particular, the 17th, the Road hole, is probably the most famous hole in the world.
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S T. A N D R E W S N E W C O U R S E / J U B I L E E C O U R S E

“I could take out of my life everything except my experiences at
St Andrews and I would still have a rich, full life.”
Bobby Jones

D

ONDERDAG 14 APRIL 2022. We sluiten onze mooie reis af met een ronde op de geweldige New
Course en Jubilee Course. We moeten vroeg uit de veren want het is tevens onze laatste dag. Met het
Rusacks hotel hebben we kunnen afspreken dat het ontbijt restaurant voor ons vroeger open gaat.

Het Clubhuis is van alle gemakken voorzien. Een groot restaurant waar je na je ronde wat kunt eten
voordat we naar de airport gaan, goed uitgeruste lockerrooms en natuurlijk een shop. De driving
range is ruim 15 minuten lopen maar er zijn shuttles die je kunnen brengen/halen. De putting green ligt voor de
deur.
Alle bestedingen & consumpties zijn hier voor eigen rekening.
Check-out
Zorg dat je op tijd uitcheckt en je “personal account” vereffent. Dit kun je natuurlijk ook de avond ervoor doen.
Zorg dat je bagage en coverbag van je golftas beneden bij de receptie klaar staat en goed gelabeld is. Wij zorgen dat
het dan in de bagage bus komt.
De eerste flight start vanaf 07:04 uur. Van de starter krijg je de score card en informeert hij je over de bijzonderheden in de baan. Wees op tijd bij de starter.
Als je een caddie gereserveerd hebt dan wordt hij je door de Caddie Master toegewezen op de teebox van hole 1.
Vergeet de caddie niet te betalen (£55, =) en hem een fooi te geven (minimaal £20, =).
Alle bestedingen & consumpties zijn hier voor eigen rekening.
Naar Edinburgh Airport
Onze bus vertrekt stipt om 14:30 uur vanaf het clubhuis. We moeten immers op tijd op de luchtghaven zijn. Zorg
dat je dus op tijd je spullen hebt ingepakt en ingeladen.
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The New Course
In the late 1800s, the Old Course was getting too popular, largely due to the extra visitors flocking to St Andrews on the trains. The R&A decided
to pay for the New course to be built in return for allocated tee times on the Old. These rights are still enclosed in an Act of Parliament passed in
1894, the precursor to the current Act of 1974, which specifies how the public St Andrews links courses are managed.
The New course was designed by Old Tom Morris and B Hall Blyth and opened for play in 1895. This makes it one of the oldest “new” courses in
the world!
Situated adjacent to the Old course, the New is often referred to as the local’s favourite because it is tighter and more defined than the Old.
It possesses some similarities to the Old, shared fairways, a double green at the 3rd and 15th and the traditional out and back layout. In many
ways it plays and feels more “normal” than the Old – it’s certainly less quirky and perhaps prettier too, with swathes of dense gorse providing
brilliance of seasonal colour.
The fairways are undulating, but they don’t have the same slopes and curves as the Old. Consequently, there are fewer hanging lies. There are
some great holes on the New, especially in the dunes around the turn for home. The 10th hole is a tough 464-yard par 4 and it’s a cracking hole
which Bernard Darwin also liked, but thought that it was not in the Old course mould. In his 1910 book, The Golf Courses of the British Isles, he
wrote: “This is nevertheless a really fine one, running down a narrow gorge between two ranges of hills, with a fine, slashing second shot with
the brassey, albeit more or less a blind one”.
In 1910, Darwin wrote: “Still there occasionally comes a time when we grow sick to death of the crowding and waiting on the Old course, and
then we are glad enough to steal away on to the New course and have a round, which will probably be at anyrate a comparatively quick one.”
Could this really be the answer as to why the locals prefer the New course?

“Come and be The Golf Traveller”

info@thegolftraveller.nl | phone: +31 (0)6 81 64 16 29 | www.thegolftraveller.nl
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