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Reisimpressie Madeira juni 2016 

 
Als je aan Madeira denkt, dan denk je niet meteen aan golf. Toch wilden wij ook op dit eiland de 
golfbanen eens verkennen. 
 
 
Madeira ligt niet ver van de Canarische eilanden, maar het eiland ziet 
anders uit: overweldigend groen. Er zijn veel bomen en planten in 
diverse kleuren en maten. Dankzij een ingenieus systeem van 
irrigatiekanalen (levadas) worden ook de drogere plekken op dit 
vulkanisch eiland voorzien van water, en heeft Madeira nergens het 
woestijnachtige karakter dat de Canarische eilanden wel kennen. 
Bananen zijn een goed lopend export product, waardoor rondom de 
hoofdstad ieder beschikbaar plekje is benut om bananenpalmen te 
kweken.  

 
 
Madeira kent 2 golfbanen, niet ver van de hoofdstad Funchal. Het bergachtige landschap van 
Madeira komt uiteraard ook terug in de golfbanen, zowel Palheiro golf als Santo da Serra kennen 
holes die up hill en down hill lopen, het is bijna nergens vlak. Beide banen zijn goed onderhouden en 
mooi aangelegd (veel bloemen). 
 

 
Santo da Serra is een baan waarop ook de Europese Tour gespeeld wordt. 
Een mooie baan, met prachtige vergezichten op de kust en pittoreske 
dorpjes in de omgeving. Eigenlijk biedt iedere hole een nieuwe verrassing. 
Zoals je bij een championship course kunt verwachten, zijn de holes niet 
eenvoudig om te spelen, het is een uitdaging om op je handicap te spelen.  
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De holes op Palheiro golf zijn heel gevarieerd, kort/lang en 
smal/breed waardoor ook deze baan veel afwisseling biedt. Net als 
Santo da Serra kent ook Palheiro golf een aantal holes met een 
prachtig uitzicht. De holes op Palheiro golf zijn vergevingsgezinder 
dan op Santo da Serra. Een misslag is vaak nog te corrigeren. De 
greens daarentegen zijn vaak glooiend, waardoor het putten best 
lastig is.  Zowel het uitzicht als de planten hebben ons op beide 
(rustige) banen wat tijd gekost (foto's maken ;-) 

 
De wolken blijven soms hangen boven de bergen, waardoor je verrast kunt worden door mist en 
regen (neem altijd een trui en regenjack mee, ook al schijnt de zon aan de kust als je vertrekt!). 
Breekt de zon door, dan is het onmiddellijk aangenaam en zijn de vergezichten zo adembenemend 
dat je de regen snel vergeten bent. 
 
 
Madeira biedt meer dan golf alleen: er zijn veel wandelingen (langs de levadas) uitgezet die door 
hoogteverschillen en ongelijk terrein best uitdagend zijn. Funchal is een gezellige stad, het oude 
centrum heeft veel leuke winkels en restaurants (een aanrader: Beef & Wines), en voor de 
liefhebbers is een rit met de kabelbaan naar de top van de Monte mogelijk. De sfeer is gemoedelijk 
en Portugees gastvrij. Voor onze een absolute aanrader en een plek om terug te komen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


