The Nicklaus trail

Ambitieuze golfliefhebber bezoekt Spanje
In golf is er nog steeds geen grotere naam dan die van Jack Nicklaus. Ik vind het daarom ook een grote eer dat ik een kijkje heb mogen
nemen bij de aanleg van de `Nicklaus Trail`, een serie van 9 banen, ontworpen door het bureau van Jack Nicklaus, inclusief een signature
course van de hand van de meester zelf.
Auteur: Dannis Nieuwpoort

Maar voordat ik u mee mag nemen naar deze
ervaring, eerst even voorstellen: Mijn naam
is Dannis Nieuwpoort en golf is een deel van
mijn leven sinds ik Nick Faldo onder barre
omstandigheden in 1987 The Open zag winnen
op Muirfield. Ik was 13 jaar en het was niet
minder dan heroïsch. Elk toernooi dat de BBC
daarna uitzond, kon op mij rekenen als vaste
kijker. Later heb ik ook zelf de clubs opgepakt
en speel ik zo vaak ik kan. Mijn interesse in de
sport en alles eromheen groeide en groeide en
met name de kant van golfbaanarchitectuur
vind ik interessant. Hoe meer ik erover las, hoe
meer ik ervan wilde weten en uiteindelijk heb
ik mij ingeschreven voor de diploma course van
de EIGCA (European Institute of Golf Course
Architects).
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Ik heb geen achtergrond in
landschapsarchitectuur en ik heb nooit op een
golfbaan gewerkt. Behalve van wat ik uit de
vele boeken gelezen had, wist ik er weinig van.
Om die reden heb ik contact gezocht met de
golfbaanarchitecten die in Nederland wonen of
werken met de vraag of zij tips hadden. De mate
van hartelijkheid, warmte en behulpzaamheid
brengen mij tot de dag van vandaag nog wel
eens in verlegenheid en mijn dank is enorm.
Via Alan Rijks ben ik in contact gebracht met
Cees van Nieuwenhuizen, Golfbaan Architect
MSc., Design Coördinator voor Nicklaus Design in
Spanje. Nog geen halve dag na mijn contactmail,
had ik een uitnodiging om langs te komen en
met hem mee te lopen, zodat hij kon laten zien
en vertellen over de aanleg van banen volgens de

De Nicklaus Golf Trail wordt
gebouwd in samenwerking
met Polaris World en zal gaan
bestaan uit negen banen in
een straal van 50 kilometer
van elkaar.

leer van Jack Nicklaus. Nog eens een halve dag
later had ik de bevestiging van mijn vliegtickets.
De Nicklaus Golf Trail wordt gebouwd in
samenwerking met Polaris World en zal gaan
bestaan uit negen banen in een straal van 50
kilometer van elkaar. Een unieke golfervaring

Achtergrond

met een grote variëteit aan banen. Een desert
course, een links course, een resort course en een
pitch and putt zijn hier onderdeel van. Negen
banen met een verschillend karakter, die een
verschillende strategische benadering vragen.
Tijdens mijn eerste bezoek zijn we begonnen
bij El Valle, een desert course met redelijke
hoogteverschillen, veel uitzonderlijke vista’s en
vakwerk in de rotspartijen die voor een deel
met de hand vervaardigd zijn. Hier werd al op
gespeeld en op een aantal details en het clubhuis
na, was de course gereed.
Vervolgens hebben we de Hacienda Riquelme
bezocht. Een mooie baan met MacKenzie-type
bunkers, die voor het grootste gedeelte ingezaaid
was. Naast de native begroeiing en de geplante
olijfbomen, is hier voornamelijk paspalum
gebruikt. Een smalle Practice Area, met fraaie
vormgeving en chique target greens maakte het
geheel af.
Volgende stop: La Torre. Een resort course
van enorme proporties. Het was pas de derde
baan van de negen, maar het leek alsof met de

Dannis Nieuwpoort: "Mijn
interesse in de sport en alles
eromheen groeide en groeide
en met name de kant van
golfbaanarchitectuur vind ik
interessant."

verkoop van huizen en appartementen op die
drie resorts, de hele wereld aan de golfbaan
kan wonen. Opvallend aan de baan waren de
grote waste areas, waarin siergrassen en palmen
geplant waren. Mis je hier de eerste cut of
rough, dan lig je in de problemen en accuracy is
je grootste zorg op alle 18 holes.
En toen werd het echt interessant. Een bezoek
aan de banen die in de constructie-fase zitten.
Terwijl Cees instructies gaf en ontwerpdetails
doornam met de shapers, keek ik met ontzag

naar de constructie van de USGA regulated
greens. Elke teebox, elke green, elke fairway
en elke bunker wordt aangelegd volgens de
hoogste kwaliteitseisen en het budget speelt een
ondergeschikte rol. Omdat ik het eindresultaat
gezien heb en er natuurlijk ook op gespeeld heb,
heb ik een goed beeld gekregen van de fases
van constructie. Design en constructie op het
allerhoogste niveau. Maar in Nederland, waar
elke cent drie keer omgedraaid moet worden en
de budgetten van een geheel andere orde zijn,
mogen we trots zijn op de banen die we hebben
en op het niveau en de kwaliteit van onze
architecten, bouwers en greenkeepers.

Jack Nicklaus: "Designing a
golf course is my total
expression. My golf game can
only go on so long, But what I
have learned can be put into a
piece of ground and that will
last beyond me."
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