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Al enige jaren gaan een aantal bevriende bankiers in het voorjaar in Zuid-Europa golfen. Maar voor dit
jaar stond Schotland op de agenda en hebben we wederom Golftrip4u geselecteerd om onze reis te
verzorgen. Op donderdagavond vertrokken 6 van de 7 deelnemers op tijd vanaf Schiphol, althans we
zaten op tijd in ons Easyjet toestel. Vervolgens een half uur moeten wachten voordat we mochten
vertrekken. Maar omdat onze op één na oudste kameraad John 6 kruizen had gescoord (leeftijd) werd
dat uitbundig vòòr boarding gevierd zodat het wachten wel weer meeviel. De 7de bankier, Edwin, werkt
en woont in Londen, vloog apart en zou ongeveer gelijk aankomen. Ook die Easyjet vlucht uit Londen
had forse vertraging. Door alle vertragingen, heeft Edwin uiteindelijk maar een taxi genomen. Een ritje
van ruim 20 minuten kost daar ook maar 20 GBP. In Nederland gok ik, zou het 3 dubbele moeten
worden afgerekend. Nadat we 3 keer langs het hotel hadden
gereden, maar de ingang niet konden vinden, nam Erik het
initiatief en loodste kundig de volgwagen als eerste de oprit op
naar het MacDonald Houston House hotel met SPA in LivingStone.
Dit hotel bleek een prima uitvalsbasis, waar overigens ook een
Schots feest inclusief kilts, op zaterdag werd gehouden. Daarover
later meer.
Op vrijdag werd er allereerst op de West Lothian Golfclub gespeeld en alle deelnemers hebben deze
baan gelopen met een trolley. Een mooie sterk geonduleerde baan met vergezichten op de zee en
achterliggende bergen. Ron had 3 birdies en werd de dag winnaar. Zijn weekend kon daarom ook niet
meer stuk, en dat was duidelijk merkbaar bij zijn verdere uitslagen.

’s avonds een taxibus geregeld naar Edinburgh waar we op de
Grassmarket (het uitgangsleven van Edeinburgh) werden gedropt
en ook meteen weer afspraken voor de terugrit. We belandden
uiteindelijk niet bij een Whisky tasting maar bij een Italiaanse
wijnbar (met wine tasting), die ons een prima avond opleverde.

De volgende dag, jawel J, konden we in korte broeken spelen.
Maar voor Frans, Walter, Erik, John en William was het toch
kennelijk te fris en verschenen deze heren in een lange broek,
waar ze later spijt van kregen. Een prachtige zonnige dag, waarin
de wind alleen wat steviger was dan we hoopten. Dit leverde in
combinatie met de droge baan veel stuiterende ballen.
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We speelden op The Deer Park Golf & Country Club en met name
de 2de 9 holes waren zeer uitdagend. Gelukkig konden Ron en John
de trolley omwisselen voor een buggy. En dat was de beste keuze
voor die dag. Winnaar met 36 punten werd Erik, die zeer sterk
speelde. De tussenstand was dat Erik 9 punten voor lag op William
en Frans met vlak daarachter een groot middenveld, aangevoerd
door John en Edwin als laatste. Aansluitend hebben wij op de Deer
Park nog een partijtje bowling gespeeld, die wederom door Erik
en William werden gewonnen. Een voorbode voor de finale dag?
Daardoor werd besloten om de avond maar niet meer te gaan stappen in Edinburgh, maar een whisky
proeverij in het hotel te houden. Tegelijkertijd was er echter een jubileum van een
studentenvereniging, dus kwamen we ogen en oren tekort. Wij regelden zelf de proeverij, maar plots
ging het brandalarm af en moest iedereen naar buiten. Met name de half dronken feestgangers op
blote voeten, zorgden voor de nodige hilariteit. Na 30 minuten was alles weer onder controle en
konden we verder.
De laatste dag moesten we vroeg spelen en er werd afgeslagen op de Bruntsfield Links golfbaan, “the
fourth oldest club in the world”. Wederom een prachtige course. De spanning werd Erik kennelijk te
veel en na 9 holes had William hem al ingehaald en heeft hij die voorsprong gehouden. Ook
noemenswaardig: in de tussentijd heeft Walter zijn 1ste hole-in-1 geslagen op hole 7, een par-3 van
157 yards.
The Bruntsfield links clubhuis

Winnaar William

Mooie vergezichten

en lastige greens

Walter loopt naar hole 7, ziet zijn balletje in de hole en
viert dit uiteindelijk traditioneel met champagne!

Wij hebben een prachtig weekend gehad en wat niemand verwachtte, we hadden uitzonderlijk mooi
weer voor Schotland, en konden zelfs in de korte broek spelen. Kortom een fantastische golfervaring
rijker, met dank aan de Golftrip4u.
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