
21

Ierland is met zijn vele golfbanen 
van uiteenlopend karakter voor 
veel golfers één van de favoriete 
bestemmingen. Golfbanen aan de 
kust, aan meren, in bossen en/of 
heuvels, Ierland heeft het allemaal 
en Cork County in het zuidwesten 
van Ierland is hierop geen uitzon-
dering.

De vlucht van Amsterdam naar Cork 
duurt ongeveer 1½  uur en nog eens 
1½  uur later  kan je al op de eerste 
tee van de nabij gelegen Fota Island 
Golf Club staan. De Deerpark Course 
van Fota Island Golf Club is een licht 
geonduleerde parkbaan van hoge 
kwaliteit waar in 2001 en 2002 het 
Ierse Open is gespeeld. Holes met af-
wisselend waterpartijen en boompar-
tijen gecombineerd met lichte ondu-
latie maken de baan afwisselend en 
interessant. De strategisch geplaatste 
bunkers, waar deze baan bekend om 
staat, voegen een extra dimensie toe. 
De slothole met uitdagende eiland-
green eindigt pal bij het meestal druk 
bezette terras van het clubhuis. Vol-
gens de leden is het mooiste moment 
om deze baan te spelen in de zachte 
ochtendzon.

Drie kwartier verderop bij Kinsale 
ligt het wereldvermaarde Old Head 
Golf Links resort. Een “head” is een 
uitloper van de kliffen, en bovenop 
de “Old Head” zijn 18 prachtige holes 
gemaakt waarvan er 9 direct langs 
de rand van de kliffen lopen. Old 
Head behoort tot de top golf resorts 
van de wereld en dat is overal aan te 
merken, de spectaculaire locatie, de 
ontvangst bij aankomst,  het impone-

rende clubhuis met 14 luxe suites om 
te logeren, het uitermate vriendelijke 
personeel, en natuurlijk de spectacu-
laire golfbaan met tees, fairways, en 
greens van de hoogste kwaliteit.

Om optimaal te genieten van je ronde 
speel je op Old Head bij voorkeur 
met een caddy uit hun eigen Caddy 
Academy om je over de baan te be-
geleiden. Deze resort baan is ontwor-
pen om vooral te genieten van de uit-
zichten en de totaalbeleving, vandaar 
ook brede fairways en vrijwel geen 
rough. Hoge handicappers hebben 
geen problemen om hier goed rond 
te komen terwijl lagere handicappers 
met risk rewarding spel een spectacu-
laire ronde kunnen spelen. Hier komt 
iedereen, ongeacht de score, gega-
randeerd  met een vette grijns op het 
gezicht van de baan af. 

Anderhalf uur naar het westen bij 
Kenmare ligt de Ring Of Kerry Golf & 
Country Club. Deze uitdagende heu-
velachtige parkland baan met prach-
tig clubhuis biedt vanaf de hoger 
gelegen holes fantastische uitzichten 
op de Kenmare River die hier vanwe-
ge de breedte en eilandjes meer weg 
heeft van een klein meer. Door de 
vele glooiingen sta je bijna nergens 
vlak en de overvloedig aanwezige 
zware rough vraagt veel precisie. Hier 
wordt vanaf de tee behalve lengte 
ook precisie gevraagd, en ook vanaf 
de fairway is course management 
belangrijker dan pure lengte. Be-
houdend spel is hier voor de meeste 
golfers het sleutelwoord om met een 
goede score binnen te komen. De 
greens zijn uitdagend, snel, hebben 

meerdere plateaus, en zijn vaak ook 
nog verhoogd en aflopend aan één of 
meer zijden. Een uitdagende baan die 
behalve vaardigheid ook om course 
management vraagt.

Vlak om de hoek ligt ook Kenmare 
Golf Club, de plaatselijke lokale 
golfbaan met in grote lijnen hetzelfde 
karakter als Ring Of Kerry maar min-
der gecultiveerd en vergevingsgezin-
der. De variatie van de hoger gelegen 
holes en de lager gelegen holes langs 
het water is leuk en afwisselend voor 
spelers van ieder niveau en de sfeer 
in het kleine eenvoudige clubhuis is 
ontspannen en hartelijk. Kenmare 
Golf Club is een prima opwarmer 
voor een rondje op Ring Of Kerry.

Een uur verder westwaarts bij Glen-
beigh ligt zonder meer de meest 
uitdagende golfbaan van dit Ierse 
rondje golf, Dooks Golf Links. Dit is 
beslist geen baan voor beginners en 
hoge handicappers. Dooks Golf Links 
is een links baan pur sang, smalle 
holes met harde droge fairways, 
zware ondoordringbare rough, diepe 
bunkers, snelle greens en een altijd 
aanwezige wind om het wat span-
nender te maken. Maar liefhebbers 
van links golf komen hier volledig 
aan hun trekken. Vanaf de tee is het 
verstandig de hole eerst goed te be-
studeren, de strategie voor die hole 
te bepalen, en dan pas af te slaan. 
Zorgeloze overmoedigheid wordt 
hier zwaar afgestraft. Oh ja, bal in 
de rough? Dan gelijk een provisional 
spelen, zoeken heeft in de meeste 
gevallen geen zin. Tenslotte rijden 
we drie kwartier terug richting Cork 

om bij te komen op de Killarney Golf 
& Fishing Club, “home of the 2010 & 
2011 Irish Open”, zoals ze zich graag 
presenteren. Ze zijn extreem trots om 
één van de banen van het Irish Open 
te zijn en laten dat dan ook duide-
lijk merken. Dankzij de vele borden, 
posters enz. lijkt het alsof het Irish 
Open hier gisteren nog gespeeld is. 
De Killeen Course, de baan van het 
Irish Open, is een open parkbaan met 
hier en daar lichte accidentatie en 
geschikt voor spelers van elk niveau. 
Vanaf de championship tees voor de 
professionals is de baan een moeilijke 
en uitdagende baan, maar spelend 
vanaf de medal tees is het voor de 
normale “sterveling” goed te doen 
en kan er volop genoten worden van 
de baan. Kijk niet raar op als er plot-
seling een familie herten tussen de 
bomen langs de holes opdoemt, dit is 
hun natuurlijke habitat en bevestigen 
het groene, duurzame karakter van 
de baan.

Uiteraard zijn er nog ik weet niet 
hoeveel andere prachtige golfbanen 
in deze regio, maar ja, daar moet ik 
“helaas” gewoon nog een keer voor 
terugkeren.

Golf in Ierland is een absoluut feestje, 
niet in het minst vanwege de vele 
fantastische golfbanen. Heerlijk eten, 
drinken, muziek, en de onvolprezen 
vriendelijke en hartelijke Ierse gast-
vrijheid maken het pakket compleet 
om voor uw volgende golftrip mis-
schien eens een keer voor Ierland te 
kiezen.
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