
Golf Trip

Lugano  : 
golf met Zwitserse precisie 
Ticino is het zuidelijkst gelegen kanton van Zwitserland en wellicht ook het mooiste. Het is dan ook heerlijk golfen 

in dit gebied van grote meren, subtropische plantengroei en overrompelende berglandschappen. De eerste golfholes 

dateren er uit 1908 en wij verkenden Gerre Losone en de Golf Club Lugano. Neen: we liepen George Clooney niet 

tegen het lijf. Nochtans heeft hij hier een optrekje en wordt hij geregeld op een golfbaan gesignaleerd…!

Door Rudy Bauwens - Foto's  : Rudy Bauwens, Villa Castagnola, Shutterstock & Reporter

Hoe mooi de omgeving ook is  
en uitnodigt tot het maken  

van foto’s: op Gerre Losone mag  
je de concentratie geen seconde 
laten verslappen..,,

Een mythisch en geweldig rustgevend landschap Weelderige plantengroei op een parcours dat 
geen tekort heeft aan charme
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opgestart en de baan werd officieel geopend op 
8 september 2001. De club vierde dus maar net 
zijn 10de verjaardag. Het ledenaantal schommelt 
rond de 450, maar in de zomermaanden is het 
dringen voor een plaatsje op de baan want die 
lokt heel wat greenfeespelers. Dat komt onder 
meer – dixit de persbrochure – omdat deze 
baan de beste greens heeft van Zwitserland.

Precisie vereist
De grote rotsen, die karakteristiek zijn voor de 
streek, werden tijdens de aanleg van de golfbaan 
uitgegraven en vervolgens gebruikt om de baan 
aan te kleden. Dat geeft een unieke aanblik. De 
eerste holes vragen om een rustige aanpak en zijn 
ideaal om in te spelen want het wordt steeds las-
tiger en technischer. Dat geldt ook voor de greens: 
moeilijke looplijnen. Met andere woorden: de be-
roemde Zwitserse precisie is vereist om tot een 
mooie score te komen! Dat geldt ook voor de 18: 
een par 4 die uitkomt op het terras van het club-
house, met een grote vijver met fontein die alle af-
zwaaiers of te korte slagen opslokt.  Het clubhouse 
is versierd met diverse posterfoto’s, met de hand-
tekeningen van alle deelneemsters en de laureates 
van de zes Deutsche Bank Ladies’ Swiss Opens 
tot dusver: Gwladys Nocera (Fra/2006), Bettina 
Hauert (Dui/2007), Suzann Pettersen (Nor/2008), 
Marianne Skarpnord (Nor/2009), Lee-Anne Pace 
(Zaf/2010) en Diana Luna (Ita/2011). Ook in 2012 
wordt dit toernooi hier in juni georganiseerd.

Op naar Lugano
Als u in Lugano bent, mag u de kans niet laten voor-
bijgaan om een bezoek te brengen aan de Lugano 
Golf Club. Dit is immers één van de oudste clubs 
van Zwitserland en een van de grote klassiekers 
want deze baan dateert uit 1923. U vindt haar in 
Magliaso op de weg naar Ponte Tresa. De club ligt 
op een plateau langs de zuidkant van de Alpen. 
Met 500 clubleden en duizenden greenfeespelers 
is reserveren ook hier een must.  Toen de baan 
in 1923 opende, gold zij vooral als privéclub. In 
1948 ontstond dan een meer definitieve versie 
toen Donald Harradine de opdracht kreeg 18 
holes uit te tekenen op een beschikbare opper-
vlakte die inmiddels tot 32 hectare (jawel) was 
aangegroeid! Het leken wel kleine puzzelstukjes 
die via stelselmatige aankopen als een lappende-
ken aan elkaar waren genaaid.

Hand van Robinson
De baan kreeg zijn moderne uiterlijk in 1992 
na een facelift onder leiding van Cabell B. Ro-
binson. Net zoals Harradine een topnaam en 
het resultaat is navenant, want ondanks de be-
perkte oppervlakte is dit een heerlijke parkbaan 
(par 70, 5948m) die al van bij de 1ste afslag 

Gerre-Losone is een bekende naam in 
de Zwitserse golfwereld want elk jaar 
strijkt de Europese Ladies Tour er neer 

voor de Deutsche Bank Swiss Ladies Open. De 
baan ligt vlakbij Locarno op slechts een 20-tal km 
van het bekende Lugano en zijn beroemde meer 
dat je het best van op het water kan verkennen. 
De sfeer is hier helemaal zuiders en dat merk je 
vooral aan de plantengroei: palmbomen, olijfbo-
men, eucalyptus, bougainvillea… 

Stenen en rotsen
De Golf Gerre-Losone (par 71, 6250m) is een 
ontwerp van Peter Harradine en ligt in het hart 
van een mooie vallei. De baan slingert tussen on-
telbare stenen en rotsen, drie uitgestrekte me-
ren en heuvels. Hoewel dit Zwitserland is, is een 
buggy niet nodig, want de baan speelt zo goed 
als vlak. Geniet dus vooral van de rustige wande-
ling en van het doorgaans uitstekende weer, want 
met 2300 uren zon per jaar heeft Locarno het 
zachtste klimaat van Zwitserland. 
Gerre-Losone is de recentste golfaanwinst van 
het kanton Ticino. De werken werden in 1999 

De Lugano Golf 
Club is één van 

de oudste clubs van 
het land en een van 
de grote klassiekers 
uit het Zwitserse 
golfaanbod. ,,

Typisch Gerre Losone: fairways en greens afgebakend 
met grote rotsen en waterhindernissen

Deze baan valt zeer in de smaak  
bij het vrouwelijk publiek

Golftrips ver en dichtbij
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tot nadenken stemt. Na een korte wandeling 
die door een tunneltje en over een brug leidt, 
maakt u immers meteen kennis met de Maglia-
sina: een snelstromend riviertje dat zich richting 
meer Lugano begeeft en op deze baan liefst 8 
keer in het spel zal komen - op sommige holes 
zelfs erg nadrukkelijk! De holes vertonen een 
goede variatie qua lengte, maar spelen zeer 
technisch door de constante aanwezigheid van 
een strakke bomenlijn en een uitbundig contin-
gent azalea’s en rododendrons. De greens wor-
den onveranderlijk sterk verdedigd. Enig min-
punt: door dat vele groen is er nergens ruimte 
voor een panorama op het unieke meer van 
Lugano…

Verwenning in Castagniola
Aan logies geen gebrek in Lugano waar het al-
tijd gezellig druk is. Lugano is immers de groot-
ste stad in Ticino met behalve de mooiste ho-
tels rond het schitterende meer ook heel wat 
luxeboetieks, antiekshops en sterrenrestaurants. 
Omdat de doorsnee golfer zich graag laat ver-
wennen, raden we bij deze zonder meer de 
Grand Villa Castagnola aan: een ‘5-star-plus’ met 
uitzicht op het meer. Dit gebouw behoorde ooit 
toe aan een adellijke Russische familie en werd 
in 1885 verbouwd tot hotel. Sindsdien is dit lid 
van de Small Luxury Hotels of the World hét 
topadres voor al wie enkel tevreden is met het 
allerbeste. Behalve twee toprestaurants, waarvan 

één met Michelinster vlak naast het meer, biedt 
dit hotel alle klassieke topfaciliteiten, met daar 
bovenop enkele unieke extra’s. Zoals het privé 
zonneterras aan de boorden van het meer en de 
unieke verzameling kunstvoorwerpen waarmee 
de eigenaars hun hotel smaakvol aankleden. Elk 
van de 83 kamers – waarbij 23 suites en junior 
suites – is anders ingericht en de ruime balkons 
bieden een uniek panorama.  Het stadscentrum 
ligt op een kwartiertje wandelen, maar de bus 
stopt voor de deur en u kunt natuurlijk ook een 
bootje afhuren. Uiteindelijk is dat nog altijd de 
mooiste en meeste romantische manier om dit 
prachtige meer van Lugano te verkennen, zelfs al 
kunt u er niet mee naar de golfbaan…n

INFO
VIa aLLe GeRRe
CH-6616 Losone

Tel  : +41 (0)91 785 10 90

info@golflosone.ch

www.golflosone.ch

GOLF CLub LuGaNO
Via Boett - 6983 Magliaso

Tel  : +41 (0) 91 606 15 57 

info@golflugano.ch

www.golflugano.ch/it/club

LOGeReN
Grand Hotel Villa Castagnola

Viale Castagnola 31

CH-6906 Lugano

Tel  : +41 (0) 91 973 25 55

info@villacastagnola.com

www.villacastagnola.com

aLGeMeeN
www.MySwitzerland.com

www.swiss-golf.ch

Diana Luna: 
winnaar van 
de laatste 
Deutsche 
Bank Swiss 
Ladies Cup

Ticino is het zuidelijkst gelegen 
kanton van Zwitserland en 
wellicht ook het mooiste

Op de Lugano Golf Club krijgt u 
voortdurend te maken met het riviertje 

Magliasina

Als enkel het beste 
goed genoeg is, 
logeert u hier: in de 
”5 star plus” Grand 
Villa Castagnola

De 18 op Gerre Losone: de waterplas met de 
fontein slokt er heel wat ballen op…

Cabell B. Robinson
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Golf Club
Royal Hainaut

Royal Golf Club du Hainaut - 2, rue de la verrerie - 7050 Erbisoeul - www.golfhainaut.be 

In oktober speelt u 18 holes voor de prijs van 9*          
wanneer u zich inschrijft in de «Greenfee Club» op www.golfhainaut.be

* Dagschotel + drank (of broodje + drank buiten openingsuren van de keuken). Niet cumuleerbaar, geldig tot 31 maart 2012. 

Greenfee + lunch* voor 55 �

Niet spelen met een lege maag 

Tot 31 maart 2012 bedraagt onze winterpackage (greenfee + lunch) 55 �


