
GOLFmagasinet  | NR. 21 201866

REJSE

VERDENS-
MESTRE I ØL
Men også på golffronten er belgierne godt med – vi har be-
søgt Antwerpen med Rinkven, hvor Thomas Pieters’ familie 
i maj arrangerede Belgian Knockout, og Royal Antwerp, 
kontinentets næstældste klub   
AF JAN FRIMODT

B
elgien er kendt for øl, choko-
lade, pommes frites, cykelsport 
og Manneken Pis. En solbeskin-
net junilørdag i Antwerpen må 
jeg nøjes med to ud af fem. For 

den lille drengefigur lader sit evindelige 
vand i Bruxelles. Chokoladen er smeltet i 
sommeren 2018’s rekordvarme. Cyklerne, 
der smutter ind og ud mellem biler og 
fodgængere, styres af helt almindelige 
belgiere. Og den femdobbelte Tour de 
France-vinder Eddy Merckx må for en tid 
vige pladsen for navne som Hazard, De 
Bruyne og Lukaku fra det belgiske fod-
boldlandshold, der gør det så godt ved VM. 

Fritterne vender vi tilbage, og øllen – 
dén bobler frem allevegne. Som nu her på 
facaden af Bier Central, der reklamerer 
med ”+ 300 Belgische Bieren”. DE vil tage 
lang tid at komme igennem, men man 
kan da begynde med de 26, der pryder 
alle dækkeservietterne i denne lavtloftede 
”bierstube” og restaurant. Det er dem, 
Bier Central (biercentral.be) har på fad, 
hver af dem afbildet samt kort beskrevet: 
Øltype, smag, duft, gæringsform, filtreret/
ufiltreret, bryggeri, alkoholstyrke og pris 
– det sidste svarer til en god øl i Danmark, 
50-60 kr. for en halv liter.    

Her er gamle kendinge som pilsner fra 

Stella Artois, den brune Leffe og stærke 
sager fra trappistbryggerierne Chimay og 
Westmalle. Men også blondeøl som Brugse 
Zot, Ramée og Cuvée des Trolls. Og spon-
tangærede kriek’er fra Timmermans, der 
smager af jordbær eller fersken.

Hvert bryggeri har sin type glas, det 
er allerede 16 forskellige glas for de 26 
fadøl på servietterne. Dertil kommer glas 
fra alle de bryggerier, der kun findes på 
flaske. Det kræver noget holden rede på, 
både når glassene skal hænges på plads, 
og når de skal serveres, men så gennem-
ført er det alle de steder, jeg besøger på 
min tur. 

Det er jo et ølland!
Brugse Zot-blonden er pragtfuld. Til  Bier Central i Antwerpen, stedet med flere end 300 belgiske øl.
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maden vælger jeg en Ramée Blanche, en 
hvede-blonde med smagsnoter af citrus 
og koriander. Jeg skal nemlig have en om-
gang ”moules frites” – det er jo Belgien! 
– hvor muslingerne er dampet i hvedeøl 
i stedet for i hvidvin og med skalotteløg, 
krydderurter og tynde, tynde ringe af 
kinaradise.

Retten serveres i en høj 
gryde. Da jeg tager låget af 
den, er det lige før dampen 
fra væden i bunden får 
kontaktlinserne til at dugge. 
Låget dublerer som skål til 
de tomme skaller. Væden er 
delikat. Den smager måske 
ikke af øl som sådan, men 

helt anderledes, end når muslingerne har 
fået hvidvin. 

Næstældst på kontinentet
Belgien er opdelt i to regioner: Det nordli-
ge, rigere Flandern med bl.a. Antwerpen, 
hvor man taler flamsk, og det sydlige, 

knap så velbeslåede fransk-
talende Vallonien. Dertil 
kommer Bruxelles, der ligger 
som en tosproget enklave midt 
i Flandern.  

Deraf følgende besværlige 
regeringsdannelser figurerer 
sammen med øllet og cykel-
sporten højt på listen over de 
ting, vi forbinder med Belgien. 

Meget længere nede kommer golf – også 
selv om long hitters Nicolas Colsaerts og 
Thomas Pieters qua deres Ryder Cup-
deltagelser har gjort deres for at sætte 
belgisk golf på verdenskortet.

Der findes ifølge Europa-tal fra 2016 
omkring 85 baner i landet, men kun cirka 
60.000 spillere. Belgien er et gammelt 
golfland med stolte traditioner. Allerede 
før 1910 eksistererede hele fem golfklub-
ber, og alle fik de med tiden præfikset 
”Royal”, fordi Kong Leopold III og Kong 
Baudoin begge var passionerede golfspil-
lere. 

Ældst er Royal Antwerp Golf Club, 
stiftet helt tilbage i 1888 og dermed 
næstældst på det europæiske kontinent 

 Typisk Royal Ant-
werp: Masser træer og 

lyng, her på 15. hul.
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efter franske Pau. Klubben rykkede banen 
til sin nuværende beliggenhed lige nord 
for Antwerpen i 1912. Den fremstår i dag 
stort set, som da den meget velrenomme-
rede engelske banearkitekt Tom Simpson 
udlagde den i 1921. 

Det er en udpræget skovbane med 
fairways skåret som korridorer mellem de 
mange forskellige slags træer, men forun-
derligt nok er mange af træerne plantet 
efter 1912, fortæller klubbens manager, 
Frédéric De Vooght, mens vi kører en tur 
rundt på banen.   

Og nu går man så den modsatte vej, 
fortsætter Frédéric, med et større træ-
fældningsprogram, der skal give mere 
lys til greens og teesteder – ingen af dem 
ser nu ud til at lide nogen som helst nød. 
Det gør folk inde i og omkring klubhuset 
heller ikke. Her dufter af penge, og banen 
er da også kun åben for greenfee-spil på 
hverdage.     

”Der er da foretaget enkelte forlængel-
ser og ændringer på banen siden 1921, 
men vi er ikke interesseret i at tiltrække 
store turneringer, og i øvrigt laver man 
ikke bare om på ’royalty’,” siger Frédéric 
De Vooght med henvisning til Simpsons 
design. 

Mig minder designet og især arealet 
inde ved klubhuset om Fontainebleau-
banen sydøst for Paris, også den er et 
Simpson-mesterværk.

Royal Antwerps bane ligger på sand-
jord, dræner fortræffeligt og er ifølge 
Frédéric aldrig lukket og altid at finde i 
Belgiens top 5. På grund af turnerings-
travlhed de dage, jeg er i Antwerpen, kan 
jeg desværre ikke spille banen. Det bliver 
helt sikkert en anden gang …

  
Pieters Family Invitational
I stedet spiller jeg 18 huller på Rinkven 
Golfclubs 36-huls-anlæg, ikke langt fra 
Royal Antwerp. Det var her, Europa-
touren i maj i år vendte tilbage til Belgien 
for første gang siden 2000. Samlet 
præmiesum var €1.000.000, spanieren 
Otaegui løb med titlen i Belgian Knock-
out, som turneringen hed – de 
kunne lige så godt have kaldt 
den Thomas Pieters Family 
Invitational. 

Thomas’ storesøster Liese-
lotte var allerede direktør i 
firmaet Pieters Productions, 

hvor hun blandt andet fungerer som bror-
mands manager, da hun i 2016 sammen 
med sin mand, ligeledes direktør i Pieters 
Productions, påtog sig det overordnede 
ansvar for at løbe turneringen i gang. 

Pieter-Jan Pieters, Thomas’ storebror, 
stod via sit reklamebureau for logoet til 
turneringen, som han tillige tog sig af 
på de sociale medier. Pieter-Jans kæreste 
samt Thomas’ mor, Veronique, og far, 
Jacques, havde alle fingrene dybt nede i 
turneringens ’daglige drift’. 

”Vi spillere værdsætter normalt ikke 
alt det arbejde, der lægges i. Vi kommer 
bare, spiller turneringen og rejser igen. 
Men nu, hvor jeg har set hele det enorme 

opbyggende arbejde, min familie 
har udført måned efter måned, 

vil jeg betragte de turneringer, 
jeg spiller, med helt andre 
øjne,” sagde Thomas Pieters 
til Europa-tourens website. 

Han er født og opvokset 

 Det handler om 
pommes frites hos 
Fritkot Max.

 Thomas Pieters (tv.) med sin familie, der arrangerede Belgian Knockout på Europa-touren. I midten vinderen 
Adrian Otaegui. (Foto: Getty Images)
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lige i nærheden af banen, trænede der 
som junior og gør det stadig af og til. Det 
var vigtigt for ham, at turneringen fandt 
sted på en bane i Flandern. 

”Jeg spillede alle junior-turneringerne 
i Belgien, nu har jeg ’mit eget navn’ på 
en turnering. Min familie og jeg mente, 
at nu, hvor jeg og Nico(las Colsaerts, red.) 
havde spillet Ryder Cup, var det på 
tide med en turnering i Belgien 
igen. At se den nu efter to års 
forberedelser er ret cool,” 
sagde Pieters.

Belgian Knockout blev 
afviklet på 18 huller, der 
var plukket ud fra Rinkven-
anlæggets 36 huller. Det er 
netop de 18 huller jeg spiller den 
dag, jeg besøger banen, for den var 
sat op til en company day, som jeg bliver 
’sluppet ud’ foran. Senere på dagen blev 
der i øvrigt stillet stole og en lille scene 
op ved siden af mesterskabsbanens 18. 
green – company day-deltagerne skulle 
underholdes af klassisk musik live.      

Selv om banen er helt flad, er man 
aldrig i tvivl om, hvor man skal slå hen. 
Alting ’ligger, hvor det skal’ og i syne. 
Ikke ét af de huller, jeg spiller, kan kaldes 
dårligt eller bare kedeligt. Tværtimod, 
flere af dem er designmæssige perler.  

Til daglig kaldes de 36 huller North og 
South Course. De ældste 18 huller åbnede 
i 1982, siden udvidedes banen i 1986 og 
igen i 2006.  

Hullerne består dels af rene skovhuller, 
hvor træerne står helt tæt langs de rime-
lig brede fairways, men hvor semirough/
rough begynder lidt før træerne. Slår man 
ud blandt dem, er man virkelig i proble-

mer. Dels pga. lidt mere åbne parkhuller 
samt en håndfuld huller, hvor man kom-
mer ud i åbent terræn.

Der er vand i spil på knap halvdelen af 
de 36 huller. Især South Course-hullerne 
2. til 8. – der ligger lidt for sig selv, men 
som ikke indgik i mesterskabsbanen – er  
’vandificerede’. 

Greenområderne og greens ser 
ikke umiddelbart svære – læs: 

meget ondulerede – ud, men 
jeg får mig nogle læse-lek-
tioner undervejs. Også hol-
lænderen Joost Luiten – der 
ellers havde vundet Oman 
Open tre måneder tidligere 

– må være blevet overrasket, 
for han knækkede sin putter om 

fredagen, fortæller Wim van den 
Muysenbergh fra Rinkvens sekretariat. 

Han beretter tillige, at mesterskabsba-
nen ikke blev ’myrdet’ af pro’erne trods 
dens knap 6.200 meter – blandt andet 
fordi de mange træer ofte kom i vejen, 
og fordi vinden drillede spillerne torsdag 
og fredag. Et scenarie, man sagtens kan 
se gentage sig ved Made in Denmark inde 
blandt Silkeborg Ry-banens mange træer.   

Belgian Knockout blev set af 17-18.000 
tilskuere hen over de fire dage, den 
fortsætter formentlig på Europa-touren til 
næste år.

Festival efter årstiden
Tilbage i Antwerpen er der 22.-24. juni 
ølfestival på Groenplaats. Den er hyggelig 
med sin lidt irregulære form og mange 
gader løbende ind til/ud fra den, lige som 
Gråbrødre Torv i København. Men også 
stor nok til at have sin egen metrostation. 

GOLF OG ØL                
I ANTWERPEN

BANER

ROYAL ANTWERP
Greenfee: 640-715 kr.
ragc.be

RINKVEN
Greenfee: 640-750 kr.
rinkven.be

ROYAL ZOUTE
Greenfee: 825 kr.
rzgc.be

ØL
31/8-2/9 
BELGIAN BEER WEEKEND  
Finder sted på Bruxelles’ historiske plads, 
Grand Place. Man fejrer Saint-Arnould, 
bryggernes skytshelgen, og velsigner øl-
let i pladsens katedral.
belgianbrewers.be 

29-30/9
MODESTE BIER FESTIVAL
’Ny’, kun ottende gang, den afholdes. En 
connaisseur-festival, hvor mange små 
bryggerier er med, og hvor deres bryg-
gere selv skænker og fortæller. 
modestebierfestival.be

15-16/12
KERSTBIERFSTIVAL
Listen over jule-/vinterøl regnes for en af 
verdens bedste, bl.a. pga. de mange sær-
udgaver. Stort tilløbsstykke. Der slippes 
kun 1.000 mennesker ind om dagen.
kerstbierfestival.be

BIERPASSIE WEEKEND
bierpassieweekend.be

BEER WALK
Tre timers rundtur med by-
historie og ølsmagning på programmet. 
Foregår også i Brügge, Gent og Courtrai.
beerwalk.be

Mere information på
golfinflanders.com
visitantwerpen.be
visitflanders.com

 Typisk Rinkven: Smal fairway-
korridor blandt høje træer.
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Der er kun én ting i vejen med at sid-
de på den dejlige terrasse ved Royal 
Zoute Golf Clubs klubhus og skue 

ud over banen: Udsigten snyder. For man kan 
kun se 1. og 18. hul, og de befinder sig på 
den del af banen, der er helt flad og ret åben. 
Alle andre steder går det lidt op og ned, eller 
også står der træer tæt langs fairway. Eller 
begge dele. 

Begrebet inland-links misbruges ofte, i 
Zoute-banens tilfælde rammer det plet. 
Specielt på hullerne 5. til og med 12. slingrer 
bulede fairways sig frem mellem lave, græs-
bevoksede sanddyner. Banens bevoksning 
varierer fra ’ingen’ over små og store buske 
– masser af hvidtjørn, især – til træer.

På 12. hul, længst fra klubhuset, er man 
tættest på havet. Men det er stadig cirka 
halvanden kilometer væk og med masser af 
bebyggelse imellem. Ægte links er der aldrig 
tale om – vil man dét, kan man køre 30 kilo-
meter ned ad den flanderske kyst til byen De 
Haan og spille Royal Oostends bane med en 
syv-otte links-huller. 

Som klub grundlagdes Zoute tilbage i 1899. 
Den nuværende bane, oprindelig tegnet af 
den velrenommerede englænder Harry Colt, 
er dejligt naturlig. Langs ydergrænsen står 

ZOUTE 
MED  
Z-Z-Z-Z

 Inland-links på Royal Zoutes 10. hul.

 Klubhuset på Royal Zoute og et af 
de rummelige værelser på førstesalen. 

Royal Zoute GC byder på 
fremragende inland-links 
samt rummelige værelser 
at sove sødt i

træer, der ligesom dem inde på banen blev 
plantet i 1950’erne. Kun her og der får man 
et kig til områdets eksklusive villaer, mange 
af dem på to-tre etager og stråtækte med 
tagterrasser skåret ud blandt stråene.

Klubben har altid været privatejet, næsten 
alle dage af den stenrige belgiske Lippens-
familie. Banen lagde op gennem 1990’erne 
græs til Belgian Open, senest i 2000 med 
Lee Westwood som vinder. Det er den hø-
jest rangerede belgiske bane i Rolex-guiden 

til verdens 1.000 bedste baner.
Den leverer fin variation, når det 
gælder hullerne, som spilles i alle 
retninger. Og tillige med hensyn 
til landskabet, for på hullerne 
14.-17. spiller man pludselig helt 
omgivet af træer. 

16. hul er et fra herretee 159 meter langt 
par 3. I sig selv ikke skræmmende, men øjet 
fanges af de mørke bagkanter i to potbun-
kers foran greenen, og pludselig er slaget 
ikke så let. 17. hul er banens eneste kedelige 
hul – men også kun, fordi dets 491 lige ud af 
landevejen-meter fører ned til et for banen 
ukarakteristisk fantasiløst greenområde. 

På vej ind ad 18. hul imponeres jeg af, hvor 
tydeligt man kan se alle bunkers samt green-
en, selv om hullet er helt fladt. Præcis, som 
det var tilfældet på 1. hul. 

Greenfee-spillere er velkomne på hverda-
ge og i weekender efter kl. 13. Royal Zoutes 
klubhus’ førstesal rummer fine, rummelige 
hotelværelser, som jeg kun kan anbefale at 
leje. Et værelse koster fra 1.200 kr. pr. nat, og 
så er der 50 procent rabat på greenfee.  
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19. udgave af ”Bierpassieweekend” er 
bare én af 2018’s 10 ølfestivaler alene 
i Flandern. Andre har hjemme i byer 
som Brügge, Leuven, Gent, Oostende og 
Bruxelles.

Jeg betaler entre, køber smagepoletter 
og kaster mig ud i noget, der minder om 
min barndoms ”Tøm en legetøjsbutik 
på 10 minutter!”, bare uden de 10 minut-
ter. Med smageglas i hånd bevæger jeg 
mig stille rundt mellem bryggeriernes 

20 stande, alle belgiske: De Koninck, 
Delirium med det lyserøde elefant-logo, 
Seef, Duvel, der er på festivalen med deres 
Tripel Hop Citra, osv. 

Jeg undrer mig over så få mørke, kryd-
rede øl, der er på plakaten. Så slår det 
mig: Det er jo sommer! 

Derfor står den nu og her på blonde, 
blanche, wit, saison, amber og pale ale. 
Tunge ting som porter, stout og juleøl må 
vente – som f.eks. til byens Kerstbierfesti-

val, der foregår 15.-16. december og typisk 
byder på 170 belgiske jule/vinterøl.  

Festivalen er godt organiseret. Stan-
dene er placeret under åben himmel 
og midt på Groenplaats, som en ø, man 
vandrer rundt langs kanten af. Udvendig, 
men stadig inde på festivalområdet, kan 
man sidde på parkbænke. Lige uden for fe-
stivalområdet er der plads til, at fodgæn-
gere, cykler og enkelte biler sagtens kan 
komme rundt på pladsen. 

Byens cyklister synes at køre mere 
anarkistisk end i Danmark, men der er 
færre af dem, og det foregår helt udrama-
tisk. I den antwerp’ske trafik synes alle at 
vide, hvor alle er, og hvad de gør. Det er 
lidt sværere at aflure som bilturist …

For en stund forlader jeg festivalen for 
at afbalancere øllen med lidt fast føde. 

Ude i pladsens ene hjørne er der kø 
foran Fritkot Max (fritkotmax.
be) – et pommes frites-sted, 
der siden 1842 har ligget på 
forskellige adresser i Antwer-
pen – og de ER også gode, frit-
terne: sprøde udenpå og lidt 
bløde indeni. Sammen med to 

slags ”saus” – de første slags dyp-
pelse kom til i 1950’erne – lægger 

de en solid bund.
Ifølge stedets website blev fritterne ’op - 

fundet’ langs bredden af floden Meuse, 
hvor de lokale stegte små fisk. I 1650’erne 
frøs floden fuldstændig til, og så måtte 
man stege noget andet: kartofler skåret i 
strimler. Dette og meget andet kan man 
blive klogere på ved at besøge Fritkot 
Max’s førstesal, der er indrettet som 
museum.   

Det er jo også et pommes frites-land!
Selv om mikrobryggeriernes øl nu på 

andet årti skyller ud over Danmark, er 
de som en dråbe sammenlignet med det 
hav af bryggerier og forskellige slags øl, 
man i århundreder har brygget i Belgien. 
Landets ølhistorie og -tradition er således 
med på UNESCOs verdensarvsliste. 

Under ølfestivalen møder jeg en del 
belgiske fodboldfans, nogle iført spiller-
trøjer, andre med sorte/gule/røde striber 
på kinderne. Fansene ved godt, at 2018 
måske er sidste chance i lang tid for, at 
Belgien kan vinde ædelt VM-metal. 

Nogle uger senere vendte de hjem med 
bronze om halsen – Eden Hazard & Co., 
det hold spillere, der er blevet et kaldt 
’Belgiens gyldne generation’. 

På ølfronten ser det anderledes vedhol-
dende ud. Der har belgierne – i generation 
efter generation og med VEneration – 
altid været verdensmestre. 

 Ølfestival på Groen-
plaats i Antwerpen.

 16. hul på Royal Zoute med de 
skræmmende potbunkers.
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