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Rainbow Hills met op de 
achtergrond de majestueuze 
berg Gunung Salak.

In de Indonesische archipel kun je fantastisch golfen. 
De ene baan is nog mooier dan de andere en het is er 
heerlijk weer. Bovendien helpen de verplichte caddies je 
uitstekend de baan door. Kortom, ontspanning ten top. 
Maar het land is groot, dus beperken we ons hier in eerste 
instantie tot het gebied rond de hoofdstad Jakarta. Wees 
gerust: het aanbod is zó groot dat je golfhart hoe dan ook 
een vreugdesprongetje maakt.
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TEKST RONALD VAN HALSTEREN
FOTOGRAFIE RONALD VAN HALSTEREN  

EN DENNIS KLOETH

REIS VEILIG  
& VERSTANDIG 

en informeer je goed  over de actuele situatie 
ter plaatse.

www.nederland
wereldwijd.nl

Jakarta Golf Club
Suvarna Jakarta Golf Club
Jagorawi Golf & Country Club

Bogor Raya Golf Club
Rainbow Hills Golf Club

Gunung Geulis Country Club
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Je vindt er het beroemde paleis van de 
voormalige Nederlandse gouverneur- 
generaal dat in 1870 werd gebouwd en 
dat nu het buitenverblijf annex kantoor 
is van Joko Widodo, de huidige president 
van Indonesië. Jokowi, zoals hij door de 
Indonesiërs zelf wordt genoemd, heeft 
het prachtige gebouw volledig laten 
renoveren en ontvangt en fêteert er nu 
hoogstaande buitenlandse bezoekers. 
In Bogor zelf vind je overigens nog een 
golfoverblijfsel uit die roerige Neder-
lands-Engelse koloniale tijd, namelijk de 
9-holesbaan Bogor Lama (Oud Bogor). 
Een historische baan, destijds zeer in 
trek bij de ‘gegoede burgerij’. Momenteel 
wordt er hard gewerkt om de negen holes 
weer in oude glorie te herstellen.

‘ Ook Stallone 
sloeg een balletje 
met Soeharto’

MET DE OPRICHTING 
VAN DE BATAVIA GOLF 
CLUB in 1872 deed golf 
zijn intrede in Indonesië. 
Maar het zou nog tot 

begin jaren negentig duren voordat het 
een echt grote vlucht nam. De groei in het 
aantal golfbanen rond Jakarta – een groot 
gebied dat bij locals bekendstaat onder de 
verzamelnaam Jabodetabek, wat een 
samenvatting is van de steden en regent-
schappen in deze regio: Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang en Bekasi – was enorm. 
In dit verstedelijkte gebied wonen en 
werken naar schatting bijna 32 miljoen 
mensen. De golfers onder die enorme 
hoeveelheid mensen hebben hier nu de 
keuze uit maar liefst 38 golfbanen.
Op de eerdergenoemde oudste golfbaan 
van Indonesië – later omgedoopt tot 
Rawamangun Jakarta Golf Club – speel-
de destijds president Soeharto iedere 
dinsdag  morgen een rondje golf. Ook prins 
Bernhard liet er graag zijn adellijke neus 
zien. En toen Hollywood-ster Sylvester 
Stallone in de hoofdstad de Planet Holly-
wood-vestiging kwam openen, mocht ook 
hij een rondje met Soeharto spelen.
De laatste jaren is er in Jakarta een aantal 
prachtige nieuwe banen aangelegd. Neem 
bijvoorbeeld de Suvarna Jakarta Golf 
Club, gelegen op de plek waar vroeger de 
bekende golfbaan Halim 2 lag. Die course 
werd destijds gerund door de Indonesi-
sche luchtmacht en hoofdzakelijk 
bespeeld door soldaten van de TNI 
 (Tentara National Indonesia, oftewel het 
Indonesisch Nationaal Leger). Het is een 
prachtige 27-holesbaan, met drie 

9-holeslussen die simpelweg met een 
kleur worden aangeduid: Green, Red en 
Blue. Schitterend gelegen en behoorlijk 
uitdagend. Niet voor niets was Suvarna 
binnen niet al te lange tijd een van de 
meest populaire courses in Jakarta.

UITVALSBASIS BOGOR
Even buiten Jakarta ligt Bogor. Een prima 
uitvalsbasis voor als je wilt spelen in en 
rond Jakarta, want de met tien miljoen 
inwoners bevolkte hoofdstad zelf drijft je 
met z’n eeuwige verkeersopstoppingen al 
snel tot wanhoop. In de koloniale tijd 
stond het lommerrijke Bogor bekend 
onder de naam Buitenzorg, en het was 
voor hoofdstedelingen een uiterst popu-
laire plaats voor een weekend-uitje.   

In het dal rond de ‘mooie berg’ 
liggen naast Rainbow Hills nog 
diverse golfclubs



61

Met Klub Golf Bogor Raya kun je je golfreis 
prima vervolgen. Het is een ruime en vriende-
lijke parklandbaan die deel uitmaakt van het 
wooncomplex Bogor Raya. Lange tijd was het 
de meest populaire baan in en rond Bogor. 
Inmiddels zijn er veel meer én betere hotels 
gebouwd – Bogor Raya is gekoppeld aan het 
Novotel – en hebben de acht andere courses 
die rond Bogor en de Sentul Highlands te vin-
den zijn zich uitdrukkelijk gemanifesteerd, 
waardoor de keuze nu veel groter is.

DE MOOIE BERG
Neem de prachtige en niet eenvoudige East 
Course van de Gunung Geulis Country Club, 
die langs en op de ‘mooie berg’ loopt – de 
 vertaling van Gunung Geulis – en dat bete-
kent veel ondulatie. Veel bomen ook. En dan 
is er nog de West Course: ruime holes die op 
einde loos mooie wijze door het landschap 
meanderen. Bij de eerste afslag is het wel even 
slikken: de teebox ligt op hoogte en de fairway 
zie je ergens ver beneden je.
Dan blijkt maar weer hoezeer je de – verplich-
te – caddies nodig hebt. Het zijn veelal jonge 
meiden met namen als Angel, Happy en Kitty. 
Immer gehuld in een kleurige golfoutfit. Voor 
een rondje golf betaal je ze zo’n 200.000 roe-
pia’s, omgerekend circa twaalf euro. Door al 
die kleuren en jonge leeftijden waan je je 
soms in Disneyland, maar vergis je niet: ze 
snappen het spelletje, lezen de greens als geen 
ander en hebben al snel door wat voor speler 
je bent. Hun clubkeuze is dan ook vaak de 
juiste, hoezeer je zelf ook anders denkt... •

• VERFRISSENDE KOKOSNOTEN OP EMERALDA.

• HOLE 1 VAN GUNUNG GEULIS: ERGENS IN DE DIEPTE LIGT DE FAIRWAY...

INFO

Veel informatie over golf in Indonesië  
is te vinden op www.indogolf.com en 
https://indogolf.com/packages.phtml.  
De Indonesische luchtvaart maatschappij 
Garuda vliegt momenteel twee keer per 
week rechtstreeks van Amsterdam naar 
Jakarta (www.garuda-indonesia.com).  
Ook KLM vliegt rechtstreeks op Jakarta, 
net als enkele andere maatschappijen. 
Check het internet voor de voordeligste 
aanbieders.

• AFSLAAN OP DE 
STONE HOLE COURSE.
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• JACK NICKLAUS ONTWIERP DE PLANTATION COURSE VAN EMERALDA

• JAGORAWI IS EEN VAN DE OUDERE CLUBS IN DE GREATER JAKARTA AREA.

• Bij die eerste hole, waar ergens in de 
diepte de fairway moet zijn, spoeden zich 
twee van de vier caddies naar beneden 
om als forecaddie te dienen. Daardoor 
weten we na onze afslag zeker dat onze 
ballen vindbaar zijn. Best fijn natuurlijk.

VOOR IEDEREEN
De Jagorawi Golf & Country Club is 
veertig jaar oud en was een members only 
club. Het is de enige golfclub in Indonesië 
met 45 holes. De oprichter is Pak Zakir, 
die in Indonesië ooit op de voormalige 
Nederlandsche School studeerde en 

vervolgens in eigen land een fortuin ver-
diende met zeevrachtvervoer. Hij is 
inmiddels over leden, maar zijn familie 
baat de 45 holes met liefde uit en heeft het 
complex, tot ergernis van veel letterlijk 
oude leden, ook opengesteld voor niet-le-
den. De  Jagorawi Golf & Country Club 
was de allereerste golfbaan in Indonesië 
die door een buitenlandse golfarchitect 
ontworpen werd: vijfvoudig British 
Open-kampioen Peter Thomson. Na hem 
ontwierpen vele grote namen golfbanen in 
Indonesië, zoals Jack Nicklaus, Arnold 
Palmer, Gary Player en Greg Norman.

ER IS MEER...

Het land is te mooi om er uitsluitend 
te golfen. De kampongs, de stran-
den, de steden, de cultuur: het is 
allemaal even prachtig. Bezoek 
een theeplantage, bekijk het oude 
 Batavia-district dat momenteel 
wordt opgeknapt of ga naar de 
botanische tuin in Bogor. Er valt heel 
veel te ontdekken. Neem dan vooral 
de Jalan Tikus (achterafweggetjes 
door de kampong, letterlijk vertaald 
Weg en Muis) en laat je verrassen 
door de gastvrije Indonesiërs.

Webadressen om bij weg  
te dromen:
• jakartagolfclub.org
• suvarnajakartagolfclub.com
• klubgolfbogorraya.com
• jagorawi.com
• emeralda-golfclub.com
• rainbowhillsgolf.com
• parahyangangolf.com
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• GOLFEN ROND JAKARTA IS EEN GROOT FEEST...

Emeralda is een 27-holesbaan. De drie 
9-holeslussen heten River, Lake en Plan-
tation. Een typische parklandbaan, maar 
prachtig verzorgd en de greens zullen keer 
op keer je geduld testen. Houd er wel 
rekening mee dat het er druk is. Vooral in 
het weekend is het een lange stoet aan 
buggy’s, caddies en spelers. Neem de tijd!

LEKKERSTE VOOR HET LAATST
Nog een course die zeker de moeite waard 
is: de Rainbow Hills Golf Club. In 2019 
verkozen tot de beste golfcourse van Indo-
nesië en in 2020 tot de meest luxueuze. 
Ook nu weer speelt het zich af op een berg, 
dus een vlakke stand kun je wel vergeten. 
De twee lussen Mountain en Forest 

werden aangevuld met de Stone Hills- 
course, die zo mogelijk nog uitdagender 
is dan de andere twee. Denk maar even 
niet aan scoren, maar aan genieten. Je 
fototoestel blijft hier niet lang in je tas...

Het lekkerste bewaar je voor het laatst. In 
Bandung. Op een dikke drie uur rijden 
van Bogor vind je het gloednieuwe Para-
hyangan Golf. Fenomenaal is een under-
statement. Parahyangan is in een periode 
van twee jaar uitgegroeid tot een van de 
meest spectaculaire en meest populaire 
banen van heel Indonesië. Zelfs vanuit 
Jakarta komen golfers naar Bandung om 
op Parahyangan een rondje te spelen. 
Glinsterende rijstvelden, fotogenieke 

meertjes en glooiende heuvels omzomen 
het vijfsterrencomplex, met de ene hole 
nog mooier dan de andere. Goed om te 
weten: speel je doordeweeks, dan is je 
greenfee zo’n vijftig euro. Kom je in het 
weekend, dan ben je meer dan honderd 
euro kwijt. Die grote prijsverschillen 
 gelden voor veel banen, dus op zaterdag 
en zondag lekker naar het strand!

EÉN GROOT FEEST
Conclusie: zoals de Indonesische golf-
promotor en golfgids Dennis Kloeth zegt: 
‘Golfbanen in Indonesië zijn ontworpen 
door de natuur en geperfectioneerd door 
de mens.’ We kunnen het alleen maar 
beamen. Het geweldige weer, de prachti-
ge vergezichten, de mooie banen en de 
lieve Indonesiërs maken het één groot 
feest om er te mogen spelen. •

Dit verhaal kwam tot stand met 
medewerking van Dennis Kloeth van 
www.indogolf.com.

‘ De ene hole is nog 
mooier dan de andere’


