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GOLFBAAN AMELAND

TEKST MARTIJN PAEHLIG
FOTOGRAFIE KOEN SUYK

Linksgolf op de wadden,
dat is Golfbaan Ameland.

Naar de
overkant

Ooit was het de grootste club van Nederland, nu is het
– na een zware periode – een club van bescheidener omvang,
maar bovenal een bijzondere Nederlandse linksbaan.
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• DE BEROEMDE VUURTOREN
VAN AMELAND IS BIJNA OVERAL
OP DE BAAN TE ZIEN.

Q-linair

WINTERKOST

Praktisch
GOLFBAAN AMELAND
Adres Oosterhiemweg 20,
9161 CZ, Hollum
Reserveren (0519) 55 42 19
Handicapvereiste 54
Website www.golfbaanameland.nl
Greenfee ma-vr € 50 za-zo € 55
Baan 9 holes, par-72 Geel 5826
meter, Rood 4908 meter
Drivingrange Bescheiden maar in
orde. Wel wat dicht bij terras. Let bij
‘Fore left!’ op je koffie.
Oefengreen Twee stuks. Ruim
opgezet en net zo goed als de greens
in de baan.
Shop Opvallend veel logokleding.
Het beeldmerk van de vuurtoren
stuwt de verkoop vast op.
Kleedkamer Zeer bescheiden met
een lange houten bank tegen de
wand gemonteerd.
Autolader Nee
Architect J. Dudok van Heel
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ALS JE EEN DAGJE WILT
GOLFEN op een van de

Waddeneilanden, dan is
Texel vanuit de Randstad
en het noorden van het land prima in één
dag te doen. Stukje rijden, kwartiertje op
de boot en ’s avonds weer terug. Je doet
jezelf tekort, maar het kan.
Wie echter plannen heeft om op Ameland
te gaan golfen, doet er verstandig aan om
daar een meerdaags evenement van te
maken, met misschien zelfs wel twee keer
golfen – de reis ernaartoe neemt toch wel
wat tijd in beslag. Allereerst is het vanuit
een groot deel van het land een eind
rijden naar Holwerd, de Friese plaats
waar de boot naar het vierde Waddeneiland (TV-TAS weet u nog) vertrekt. En
daarna duurt de overtocht ook nog bijna
een uur. Ook dat hakt er behoorlijk in en
gaat af van de beschikbare golftijd.
Gelukkig is er op Ameland ruim voldoende logies te vinden. Er wonen net
iets meer dan 3500 mensen op het eiland,
terwijl er per jaar ruim een half miljoen
‘niet-eilanders’ naar de overkant worden

gebracht. Toerisme is big business. Dat
blijkt uit het aantal uitgestalde huur
fietsen aan de kade en ook uit het minstens zo grote aantal beschikbare bedden,
waarbij gekozen kan worden uit campings, a ppartementen, (Air-)B&B en
natuurlijk ‘gewone’ hotels, zoals het
Westcord Noordsee, waar we overnachten. Aan de rand van Nes, vanaf de uitkijktoren in de achtertuin is de zee aan
beide kanten te zien en op een kilometer
of zeven ligt de golfbaan.
Hoeveel golfers de oversteek maken? We
weten het niet. Wat we wél weten is dat
we het iedereen aan kunnen raden de uit
1995 stammende baan eens te bezoeken.
Ooit was d’Amelander Duinen (zoals de
baan vroeger heette) een van de grootste
golfclubs van Nederland. Ruim meer dan
duizend leden telde de 9-holesbaan. Niet
dat al die leden de deur platliepen, maar
in de tijd dat D-clubs nog niet bestonden,
of in elk geval niet voldoende waren om je
handicap te registreren, was het buitenlidmaatschap dat Ameland bood een
uitkomst. Het aantal leden is inmiddels

lang zo groot niet meer, maar we gaan er
gevoeglijk vanuit dat de huidige leden
allemaal weleens een rondje spelen aan de
overkant. Ze zouden wel gek zijn als ze het
niet deden…

• JE HEBT TWEE GOEDE SLAGEN
NODIG OM DE WATERHINDERNIS OP
DE PAR-4 VIJFDE TE ONTWIJKEN.

LOCAL KNOWLEDGE

De baan heeft moeilijke tijden gekend, zo
leren we in het clubhuis. Een paar jaar geleden was de executieverkoop aanstaande en
konden de huidige eigenaren maar net voorkomen dat de bank dat plan doorzette. Sindsdien is er veel gebeurd, vooral op het gebied
van onderhoud, en dat zie je duidelijk terug
in de baan, die er uitstekend bijligt. Vooral de
greens verdienen een speciale vermelding,
want de kwaliteit daarvan is ongekend. Mooi
in het gras, uitstekende rol en precies hard
genoeg om je wel dat typische linksgevoel te
geven, terwijl je tegelijkertijd een hoog aangespeelde bal niet meteen kwijt bent. En
omdat de meeste holes open en bloot in het
land liggen, weet je zeker dat ook de wind een
rol speelt bij je putt. Wij houden ervan.
Negen holes telt de baan. Er waren ooit wel
plannen om uit te breiden naar achttien, •

• HET RESTAURANT IN HET
CLUBHUIS KREEG DIT JAAR
EEN FLINKE OPKNAPBEURT .

Het clubhuis van Golfbaan Ameland
werd afgelopen januari nog stevig
onder handen genomen maar blijft ook
daarna een bescheiden keuken voeren
met een kaart die daarbij past. Incidenteel kun je er ook ’s avonds terecht (bij
evenementen) maar over het algemeen
moet je het doen met een kleine lunchkaart met daarop een aantal broodjes
en natuurlijk de veelgeroemde huisgemaakte appeltaart. De lof voor de taart
klopt en de service is allerhartelijkst,
maar voor het diner schoven we dus
aan in het restaurant van het hotel waar
we verbleven, hotel Westcord Nordsee.
Ook dat restaurant, Mr Sandman, is net
gerenoveerd en heeft een frisse maar
ook warme uitstraling. Dat laatste kan
ook komen door de open haard die
begin juni nog vrolijk staat te knetteren.
Opmerkelijk is ook dat er nog altijd
gerechten met ‘wintergroenten’ op de
kaart staan. Het gevolg van problemen
met het drukken van de kaart begrepen
we van de uiterst attente jongemannen
die een geweldige service bieden: bubbeltje vooraf, een goede wijnsuggestie
voor bij het hoofdgerecht, een babbeltje
op zijn tijd en regelmatig de vraag of
alles naar wens is. Fijn als bedienend
personeel zijn werk serieus neemt. Ook
het eten voldoet ruim aan onze wensen.
De zalmtartaar is weer volstrekt anders
dan de laatste keer dat we hem aten.
De worstjes bij het hoofdgerecht komen
van een lokale slager en worden begeleid door hete bliksem en uienjus. Een
winters gerecht, maar daarom niet minder lekker. Net als het kaasplankje met
enkele lokale kazen als dessert. Als je
niet op de golfbaan kunt dineren hoef je
nergens op het eiland van de honger
om te komen.
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• FOTO LINKS: HET PARKEERTERREIN IS EEN STUKJE LOPEN, MAAR
VOOR DE REST IS ALLES LEKKER COMPACT: DE GREEN VAN ACHTTIEN
LIGT PAL NAAST DE EERSTE TEE EN HET KNUSSE CLUBHUIS, MET DAAR
WEER DIRECT ACHTER DE DRIVINGRANGE.

De omgeving
RESTAURANTS
• De

Waard van Ternaard (30 km)
De Groedse 3, 9145 RG, Ternaard,
(0519) 57 18 46, www.herbergdewaard.nl
Polenta met mousse van Friese witte bonen, zoetzure
bloemkool, kletskop van Parmezaanse kaas, karnemelkschuim, tomatengelei en auberginepuree. Ga er
maar aan staan. Dit is de amuse. En deze zet meteen
de toon. Want, in één woord: fantastisch! Dat belooft
een spannende voortzetting en we worden niet
teleurgesteld.

• Eindeloos

WAARDERING
Lay-out
Onderhoud
Uitdaging
Faciliteiten
Sfeer
Waar voor je geld








+
–

De greens waren echt
heel erg goed.
De out-of-boundspalen
rechts van hole 2. Dat moet
anders op te lossen zijn.

• MET DE BOOT NAAR DE OVERKANT. AMELAND
VRAAGT GEWOON OM EEN MEERDAAGS BEZOEK.
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maar negen is ook mooi... mooier misschien zelfs. Zeker omdat je de baan écht
een tweede keer moet spelen. Enerzijds
om gemaakte fouten direct te kunnen
herstellen, maar ook omdat je dan duidelijker weet welke kant je op moet. Het was
dat we met een lid speelden die ons de
weg wees (een vastelander die al veertig
jaar vaste gast is op het eiland en begin
jaren negentig nog een petitie tégen de
golfbaan tekende, maar nu maar wat
blij is met de holes in de achtertuin van
zijn vakantiehuisje...), anders hadden
we waarschijnlijk een paar keer een
verkeerde route van de tee genomen.
De baan is overwegend vlak, maar de holes
worden getekend door kleine duintjes die
de fairway hier en daar gedeeltelijk – en
soms zelfs geheel – aan het zicht ont
trekken. Toch wordt het grootste hoogteverschil niet gemaakt door een natuurlijk
duin, maar door een kunstmatige heuvel
waar een fietspad onder schuil blijkt te
gaan. Als je je tweede slag op de par-5
tweede iets links speelt, dan rolt hij zo
over het dak naar beneden. Opmerkelijk.
Het is al het tweede opvallende punt aan
deze dogleg. Rechts van de fairway staan
(tot die heuvel) out-of-boundspalen,

t erwijl rechts daarvan nog ruimte zat is.
We snappen dat de palen er staan om de
speler naar links te dwingen, maar de
rough is zo hoog (en anders laat je er toch
wat groeien?) dat je deze hoek veel
natuurlijker kunt laten ogen.
Over paaltjes gesproken: op de par-4
vierde is er nóg een paal die onze aandacht
trekt. Een richtingspaal helpt je bij dit
blinde teeshot, maar zou deze niet een
paar meter naar rechts moeten? Tot twee
keer toe slaan we onze bal recht over de
paal en tot twee keer toe liggen we links in
de rough... Of was het toch de wind die
onze bal iets te veel stuurde? We twijfelen,
misschien nog een derde keer proberen.
EGO-BOOST

Hoewel je op een eiland zit, en water dus
onontkoombaar is, kom je het op de baan
maar weinig tegen. Er ligt een vijver tussen hole een en negen die hooguit bij je
teeshot op de par-3 slothole in het spel
komt en op de kaart zagen we ook nog een
stipje water tussen hole zeven en acht,
maar de enige hindernis die echt in het
spel komt is die van de par-4 vijfde. Een
lastige dogleg naar rechts. Als je te lang
bent van de tee schiet je de bocht uit, als

je te kort blijft heb je een langere club
naar de green over. Om over de straf voor
te veel rechts blijven nog maar te zwijgen... plons. Geen hole om lichtjes aan te
vatten, zeker niet als de vlag ook nog eens
rechts op de uit meerdere plateaus
bestaande green staat.
De moeilijkste hole van de baan is de
par-4 zevende waar je van de tee een
goede slag nodig hebt om de rough te
ontwijken. Hole zes had overigens net zo
goed ingeschaald kunnen worden als
moeilijkste. Links en rechts van de fairway kleine duintjes met daarop lastige
rough. Gelukkig is het gras tussen de heuveltjes korter gemaaid, maar een ideale
ligging heb je niet als je de fairway mist.
Diezelfde heuvels onttrekken weer deels
je zicht. En als je de green rechts mist, pak
dan maar vast een nieuwe bal.
Hole acht is met ruim vijfhonderd meter
van wit, de langste hole van de baan en is,
afhankelijk van de windrichting, óf een
monster waar je drie houtjes voor nodig
hebt óf heel goed voor je ego. Wij hadden
bij ons bezoek de wind vol in de rug, raakten de bal twee keer goed, waardoor we
ook nog eens volop rol meekregen, en
sloegen de bal pardoes op de rand van de
green. Dat we vervolgens een rommeltje
maakten van de chip uit het hoge gras
voor de green, mocht de pret niet drukken. Zoals niets dat eigenlijk deed tijdens
onze tweedaagse aan de overkant. •

• DE GREENS ZIJN VAN
UITMUNTENDE KWALITEIT.

(49 km)
Korfmakersstraat 17, 8911 LA Leeuwarden,
(0582) 13 08 35, www.restauranteindeloos.nl
De keuze voor biologische gerechten en wijnen leidt
bij Eindeloos van de ene tot de andere verrassing.
Vrijwel alle gerechten hebben een eigen signatuur en
worden door patron-cuisinier Willem Schaafsma en
zijn keukenbrigade perfect bereid. Dat er ook Aziatische ervaring in huis is, proef je onder meer aan het
vijfkruidenpoeder in het wortelroomsoepje dat als
amuse gepresenteerd wordt.

LEKKER

Koop de Lekker online bij
www.lekker.nl voor de volledige tekst van de reviews en
alle 498 andere besproken
restaurants. De Lekker 2019
ligt nu in de winkels.

AANBIEDING

WESTCORD HOTEL NOORDSEE
• 2 nachten 2-persoonskamer comfort
/ LO
• 2 driegangendiners
• 1 greenfee Ameland 18 holes
• 1 greenfee Ameland 9 holes

Prijs vanaf € 289,Voor meer informatie en boekingen:
Pin High Golftravel,
tel. (023) 556 96 52, www.pinhigh.nl
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