Reisimpressie Ierland april 2019
Op maandag 8 april maakten wij ons op om in Ierland (omgeving Dublin) drie dagen lang resorts, hotels
en golfbanen te bezoeken . De vlucht vanaf Amsterdam naar Dublin met Aer Lingus was aangenaam
en kort. Na 45 minuten (en 1 uur tijdsverschil J) kom je namelijk al in Dublin aan. Hierdoor is het goed
mogelijk om op dezelfde dag al een rondje te golfen.
Na het ophalen van onze huurauto zijn wij onze kennismakingstrip gestart met een bezoek aan de St.
Margarets Golf & Country Club, een parklandbaan uit 1992 die op 10 minuten rijafstand van het
vliegveld ligt. Een uitstekende baan om een golftrip mee te starten of te eindigen. De fairways, greens
en bunkers maakten een goed verzorgde indruk. Ook het clubhuis doet gezellig aan en het terras kijkt
uit op de green van de 18de hole, die tevens de signature hole van de golfbaan is. De prijs-kwaliteit
verhouding van deze golfbaan is zeer goed te noemen aangezien een greenfee in de zomermaanden
tussen de € 30,- en € 50,- kost.

Na St Margarets gingen we op weg naar het K Club hotel and golfresort. Dit resort bestaat uit een luxe
5-sterren hotel met uitgebreide spa voorzieningen (The K Spa) en twee 18-holes golfbanen, de Arnold
Palmer Ryder Cup golfbaan en de Smurfit golfbaan. De Arnold Palmer golfbaan was in 2006 het toneel
van de Ryder Cup wedstrijd waarin de beste golfers van Europa strijden tegen de beste golfers van de
Verenigde Staten. Na ingecheckt te hebben bleek de slaapkamer zeer ruim van opzet met 1 groot
kingsize bed, een zithoek met 2 stoelen en een schrijftafel. Ook de badkamer was ruim van opzet en
luxe met een 2 wastafels, een groot bad, een aparte douche en een toilet. Na het nuttigen van een
kopje koffie in bar was het tijd om naar het clubhuis van de Smurfit golfbaan te gaan. die bereikbaar is
door middel van een gratis shuttlebus van het hotel of te voet (ca. 15 min. lopen).

De Smurfit baan kan het best getypeerd worden als een inland linksbaan. Heerlijk te bespelen fairways
met goede snelle greens met de nodige breaks in je puttinglijn. Al met al zeer de moeite waard om er
een keer te spelen, ons oordeel van deze baan is een 8.
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Het golfrondje hebben wij natuurlijk afgesloten met een drankje (oa Guinness) in de bar van het hotel
waarna wij ons voorbereiden op het diner in het restaurant. Het eten smaakte heerlijk evenals de
bijpassende wijn. De keuken kreeg wat ons betreft een 9. De starttijd de volgende dag was 8:00 uur
dus hebben we het niet al te laat gemaakt op de eerste avond.
De volgende dag begon dus met een 18 holes ronde op de Arnold Palmer Ryder
Cup golfbaan. Bij aankomst in het clubhuis herinnerden vele foto’s aan de
heroïsche strijd om de Ryder Cup. Het hele clubhuis ademde deze sfeer uit. De
golfbaan lijkt op een parkachtige golfbaan echter wel met een hoge
moeilijkheidsgraad. Een goed gameplan is dus een vereiste om goed te kunnen
scoren. Helaas hadden wij Iers druilerig weer en konden wij geen goede score
behalen. Desondanks waarderen wij deze baan met een 8,5. Een iets hogere score
dan de Smurfit golfbaan mede veroorzaakt door de historie en de atmosfeer
eromheen.

Na een broodje genuttigd te hebben in de clubhuis gingen wij op weg naar het volgende resort tijdens
onze kennismakingsreis i.e. het Druids Glen Hotel & Golf Resort. In dit luxe resort werden wij
rondgeleid in het 5-sterren hotel, de spa voorzieningen en de twee mooie golfbanen Druids Glen en
Druids Heath. De opzet van de banen is qua layout en moeilijkheidsgraad te vergelijken met de K Club
golfbanen: Druids Glen is te vergelijken met de Arnold Palmer en Druids Heath met de Smurfit
golfbaan. Het hele resort ademt klasse en luxe uit en de golfbanen zijn uitstekend verzorgd. Onze
waardering voor dit resort is een 8,5.

De volgende stop was een bezoek aan The Grand Hotel Malahide,
een 4-sterren hotel in het plaatsje Malahide. Het hotel heeft uitzicht op de
Ierse zee en je kunt ook aan de overkant de links golfbaan The Island Golf
Club zien liggen. De kamers zijn groot en schoon en het ontbijt is uitgebreid
en goed verzorgd. Wij waarderen dit hotel met een 8.

De derde en laatste dag van ons kennismakingsreis hadden wij nog 2 stops gepland. Eerst naar het
Portmarnock Hotel & Golf Links resort en afsluitend naar de Royal Dublin Golf Club.
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Het Portmarnock Hotel & Golf Links resort ligt ook aan de Ierse zee en heeft een 4-sterren hotel met
mooie kamers, een vernieuwd clubhuis en een mooie links golfbaan. Het duinachtig landschap samen
met het helmgras maken het een genot voor eenieder die graag op linksbanen golft. Wij waarderen
het resort derhalve met een 8.5.

De Royal Dublin Golf Club is een exclusieve links golfbaan die op een schiereiland nabij Dublin ligt
(North Bull Island). De wind had op deze baan vrij spel en de holes zijn vrij lang. De kwaliteit van de
baan, fairways, bunker en greens was super. Mede door het prachtige weer en de goede scores die wij
behaalden, waarderen wij deze golfbaan met een 9.

Eindconclusie
Wij zijn enthousiast terugkomen uit Dublin: de reis ernaar toe is goed te doen en het is fijn golfen in
deze regio. Er zijn veel mooie golfresorts en golfbanen te vinden en de sfeer is heel relaxt. De regio
‘ademt’ ook de golfsport uit. In het hoogseizoen is golfen in deze regio kostbaar, in het voor- en
naseizoen kunnen wij goed betaalbare arrangementen samenstellen.
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