
Prestwick Golf is volgens velen 
de ultieme links: wie de fairway 
mist, betaalt daar een prijs voor...

Golf Trip

Prestwick Golf
de ultieme test
Met de British Open op Royal Troon voor de deur ligt een golftrip naar de 

geboorteplek van deze Britse Major voor de hand. Die vinden we in Prestwick en 

dat ligt op een steenworp van Troon.

Door Rudy Bauwens - Foto’s: Prestwick GC
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De baan is niet lang, maar de greens 
zijn klein en worden sterk verdedigd.
En er staat altijd wind...

Banen dichtbij en ver weg

Het Schotse Ayrshire is een streek van 
kastelen en historisch erfgoed, maar 
drijft ook op zijn grote liefde voor golf. 

Die is nergens intenser dan in de Prestwick Golf 
Club: een baan die in 1851 de deuren opende en 
zich terecht profileert als “The Birthplace of the 
Open Championship”. En er is meer want Prest-
wick is de 17de oudste club ter wereld.

Claret Jug

Terug naar 1860 want op 17 oktober werd hier 
de allereerste British Open georganiseerd met 
8 deelnemers. De titel ging naar Willie Park Snr. 

(Musselburgh) met een score van 174 over 36 
holes. Neen, geen twee keer 18 holes zoals u nu 
wellicht denkt, maar drie ronden van 12 holes. 
Deze course – waar Old Tom Morris de eerste 
greenkeeper was – bestond oorspronkelijk im-
mers uit 12 holes. Na de ronde ’s ochtends trok-
ken de deelnemers naar de Red Lion pub voor 
de lunch om hun toernooi verder af te werken! 
Er was geen prijzengeld, maar de winnaar kreeg 
een vuurrode brede riem waarin zilver was ver-
werkt: de “Championship Belt”. Een kopie van 
deze riem pronkt ook nu nog in een van de schit-
terende vitrinekastjes van het clubhouse, met 
daarnaast een ander icoon: de beroemde “Claret 

Jug”, de trofee van de British Open (weliswaar 
een kopie). Aan de muren schitteren de portret-
ten, foto’s en tekeningen die terugvoeren naar de 
roots van de golfsport.

24 British Opens

Na 1860 werd The Open in totaal nog 23 keer 
georganiseerd op de Prestwick Golf Club die in 
1882 doorgroeide naar een 18 holes (6317m, par 
71). In 1863 werd het eerste prijzengeld geïntro-
duceerd (10 pond) dat tussen de nummers 2, 3 
en 4 werd verdeeld. De winnaar kreeg immers de 
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Aan de eerste 
British 

Open namen...  
8 spelers deel!,,

Een bijzonder lijstje, 
startend met Willie 
Park. Dit zijn alle 
winnaars van de 
British Open op de 
Prestwick Golf
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Banen dichtbij en ver wegGolf Trip

prachtige riem. In 1864 won Old Tom Morris het 
eerste prijzengeld voor de winnaar: liefst 6 pond! 
Old Tom Morris won het toernooi ook in 1867 en 
werd toen de oudste winnaar tot op heden (46 
jaar en 99 dagen). 
Royal Prestwick organiseerde The Open opeen-
volgend van 1860 tot 1870, en daarna nog een 
aantal keer. De 24ste editie in 1925 was meteen 
ook de laatste (noteer dat het toernooi vanaf 
1892 van 36 naar 72 holes werd uitgebreid). Hoe-
wel sommigen ervan dromen om de British Open 
– bijvoorbeeld in 2025 – opnieuw naar hier te ha-
len, zal dit wellicht niet gebeuren want deze club 
zweert bij het verleden en heeft geen heimwee 
naar een nieuwe editie, integendeel. “Wij beschik-
ken nochtans over de nodige ruimte en over de 
financiële middelen om de baan te moderniseren, 
waardoor het mogelijk zou worden om op termijn 
een 25ste British Open te organiseren, maar voor-
lopig durft niemand die stap te zetten. Tijdens een 
dergelijke uitbreiding zouden sommige parels aan 
deze kroon moeten sneuvelen en dat zien onze 
comités momenteel niet zitten”, klinkt het resoluut 
uit de mond van clubsecretaris Ken Goodwin.

Altijd druk
Ondanks de forse greenfee prijs (£130 per ronde, 
£185 dag, £155 weekend) en de handicapbeper-
kingen (24 men, 28 ladies) is het altijd druk op 
Prestwick. De Prestwick Golf Club is namelijk een 
baan met veel meer karakter dan (vergeef het ons) 
de beroemde Old Course (u weet wel waar). De 
meeste leden vragen overigens niet beter dan sa-
men met u te gaan grasduinen in de schitterende 
annalen. Overal waar je kijkt zie en proef je golfge-
schiedenis. Zo zijn liefst 6 van de 18 originele greens 
nog altijd in gebruik. En natuurlijk is er die geweldige 
historiek, want u treedt in de voetstappen van heel 
wat beroemdheden, zoals Old en Young Tom Mor-
ris, Willie Park (Sr & Jr), Harry Vardon…
De baan zelf is een links op zijn brutale best, want 
elke hole heeft excentrieke, tot zelfs gemene trek-
jes. De greens putten razendsnel en elk bezoek 
aan een potbunker is een strafexpeditie. Boven-
dien sta je als nieuwkomer een paar keer met de 
handen in het haar vanwege de blind shots vanaf 
de tee. Zoals op hole 5 (par 3) – Himalayas – 
waar je bal over een gigantische duin moet. De 
green? Ja, die ligt achter dat kleine bord dat de 

richting aangeeft… Vergeet ook de out of bounds 
niet, want die zorgt op liefst 7 holes voor nare ver-
rassingen… Kortom: knap gedaan als u hier bij uw 
eerste bezoek in de buurt komt van uw handicap! 

Tijdelijk lid 
Afrondend, nog dit. Als u de Prestwick Golf be-
speelt, loop dan zeker even de kleedkamers bin-
nen want de oudste lockers dateren uit 1882! 
En haal ook uw “jacket and tie” uit de reiskoffer, 
want op die manier gaan bijna alle deuren voor u 
open. Dankzij het jasje en de das beschouwt de 
club u immers niet als “greenfee speler”, maar als 
“tijdelijk lid” voor één dag. Met alle privileges die 
daar bij horen! n
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INFO
http://golf.visitscotland.com 
www.prestwickgc.co.uk 

LOGIES
www.gaileshotel.com

De Royal Prestwick staat 
gelijk met een terugkeer 
naar de bron van de
golfsport

Willie Park Senior 
won de eerste 

British Open. Hier 
met de beroemde 

Claret  JugMet een beetje geluk mag u hier mee aan tafel...

De trofeeënkast 
bevat enkele 
unieke bekers


