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Breng geld mee!

WEGDROMEN

Tiger Woods won er een US
Open met een recordaantal
slagen voorsprong, zijn
rivaal Phil Mickelson won
vijf keer het ATT Pebble
Beach Pro-Am. Maar de
roemruchte golfbaan Pebble Beach (Carmel, Californië) aan de boorden van de
Stille Oceaan is vooral bekend als de mooiste ter
wereld waar de huis-tuin-enkeukengolfer welkom is.
Wel een zak geld meenemen; de greenfee is 500
dollar. Als je je dat kunt
veroorloven, vergoedt de
kick om de green te raken
op de wereldberoemde
kleine par-3 heuvel af richting oceaan de pijn in je
portemonnee. En dan die
fameuze par 5-finale afslag
richting clubhuis aan het
strand. Wat een feestje!
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Klaar voor de green?
Reizen zit er voorlopig niet in, maar wegdromen kan gelukkig altijd. We nemen je mee naar de mooiste
plekken ter wereld. Deze week zes golfbanen die op geen enkele bucketlist misstaan.
door Willem Schouten

Beeldschone bakermat
Groot-Brittannië ziet zichzelf als de bakermat van de golfsport en vooral
Schotland heeft onvoorstelbaar veel mooie golfbanen. Linksgolf hoort
sowieso in onze droomlijst thuis. Toch kiezen we voor The Royal St.
George in het Engelse Kent. Simpelweg omdat we golfmekka St Andrews nooit hebben gespeeld en dat er eigenlijk op tv vrij saai uitziet.
Royal Saint George is beeldschoon en de lay-out is van ongeëvenaarde
klasse. Prettig speelbaar voor golfers van alle niveaus. Het feit dat het de
thuisbaan van James Bond-schrijver Ian Fleming was, vinden we ook niet
te versmaden. Via Calais ben je er zo. Dat kun je niet van veel banen op
onze pagina zeggen.
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che reis, die
Die ene magis en altijd in
e
dramavakanti ers delen
ig
de koffer: reiz ngen.
hun ervari

’Hangen aan staart walvishaai’
! Harm Salomons (80)
uit Petten.
! Gepensioneerd

Eerste keer

„Op 1 april 1994 ging ik,
na 36 jaar bij de Koninklijke
Marine te hebben gediend,
met functioneel leeftijdsontslag. Veel gevaren en gezien.
Mijn eerste grote reis was 18
maanden naar Nieuw-Guinea
met Hr.Ms. Kortenaer in 1960.”

Diep in de jungle

Indrukwekkend

„Samen met een vriendin
met de Transsiberië Express in
1994. Toen nog zonder enige
luxe. Slapen in een vierpersoonscabine met nog onbekende medereizigers. Geen restauratie; eten en drinken kochten
we op stations. De reis werd
onderbroken in Irkutsk en
vandaar via Mantsjoerije naar
Peking. Het Plein van de Hemelse Vrede en de Verboden
Stad bezocht en uiteraard de
Chinese Muur beklommen.
Daarna doorgereisd naar Hongkong, Taiwan en Japan.”

Rokende vulkanen, parelwitte stranden, ondoordringbare jungle: Costa Rica heeft
het allemaal. Een ziplineavontuur over het oerwouddak is een absolute aanrader,
maar La Iguana Golf Club
blijft evenzeer in de herinnering hangen. De lay-out
brengt je diep de jungle in en
eindigt richting strand. Papegaaien vliegen rond, maar de
birdies die je als golfer zoekt,
zijn minder gemakkelijk te
scoren. De onvoorstelbare
schoonheid van de omgeving vergoedt echter alles.
Kijk op de buienradar, wij
werden door een hevige
tropische bui overvallen.

Mooiste reis

„Indonesië. Schitterende
natuur, gastvrije en vriendelijke mensen en heerlijk eten.
Omdat we ons goed verstaanbaar konden maken, hadden
we veel leuke contacten met de
lokale bevolking.”

Onvergetelijk

„Bij het eiland Pulau Weh,
een eiland boven Atjeh, heb ik
een paar honderd meter aan de
staart van een gigantische walvishaai gehangen. Terugzwemmend naar de kano kwam ik in
een school mantaroggen terecht. Ze waren totaal niet
schuw en enkele maakten vlak
voor me achterwaartse koprollen. Ik zag kans om er één onder de buik te krabben. Tot
mijn verbazing kwam de rog
twee keer terug voor een kietelbeurt.”

Op het menu

„Bij de Verboden Stad in
Peking stond een stalletje met
eendagskuikens aan een satéstokje. Ze werden gefrituurd en
door een poeder gerold. Nog

nooit zoiets smerigs geproefd
en ik ging in de struiken over
mijn nek. Voor de Chinezen
blijkbaar een lekkernij.”

Drama

„In 2004 huurden we in december een huisje aan het
strand van Lankawi, een eiland
voor de kust van Maleisië. Later
bleek dat op de dag van ons
vertrek een tsunami alles op
het strand en daarachter had
verwoest, met heel veel slachtoffers tot gevolg.”

Ultiem souvenir

„Twee levensechte borduurwerken uit Vietnam van een
oude man en vrouw die waarschijnlijk treuren om het verlies van een kind in de Vietnamoorlog. Zo levensecht geborduurd dat nog niemand
heeft geraden dat het niet is
geschilderd.”
Sigrid Stamkot
Ook in de rubriek Mijn Reis?
Mail naar vrij@telegraaf.nl

’Over mijn nek van eendagskuiken aan satéstokje in China’
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HOTEL VAN DE WEEK STELLA SUITES, GOIRLE

Oude liefde
roest niet
Zonder pretenties
Op onze droomlijst hoort een baan
op het Europese vasteland. Keuze
te over zoals Valderama en PGA
Catalunya in Spanje of Vale do
Lobo in de Algarve. Maar dromen
moeten soms ook bereikbaar zijn,
dus kiezen we pretentieloos juweeltje De Texelse Golfclub.
Supervriendelijke mensen, knus
houten clubhuisje, prima greenfeeprijs en een plaatje van een golfbaan. Vooral de tweede negen zijn
van hoog niveau. Die par 5 vijftiende heuvel op door de duinen:
wauw! En na de laatste putt een
Skuumkoppe-biertje op het terras.

Woestijnparel

Alle dagen van het jaar

Golfen is in Azië ongekend
populair. Begrijpelijk, want
het werelddeel is gezegend
met prachtige natuur en
een klimaat dat golf vrijwel
elke dag van het jaar een
feestje maakt. Alleen al

Thailand heeft meer dan
honderd topbanen. We
kiezen Santiburi op Koh
Samui omdat het alles heeft
wat golfen in Thailand
prachtig maakt. Hoogteverschillen, jungle, adembene-

mende vergezichten richting diepblauwe oceaan en
leuke caddies die precies
genoeg Engels spreken om
te zeggen dat je je putt
beter meer lijn had kunnen
geven.
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Golfen in de Amerikaanse
woestijn is een belevenis.
Furnace Creek in Death Valley, een van de heetste plekken op aarde, is bizar en in
Las Vegas liggen meerdere
topbanen. Wolf Creek in
Mesquite maakt het gebrek
aan showgirls meer dan
goed. Wat een golfbaan is
daar uitgehakt tussen de Red
Rock Canyon! Net een schilderij. Ook deze parel is niet
goedkoop, maar met 200
dollar beter te doen dan het
peperdure Pebble Beach.

In ’t kort
Interieur
Bedacht maar niet te
bedacht design met
grappige elementen
als jungleprint kussens
en goudkleurige
accessoires.

Een goed bed, een fijne douche en perfecte service.
VRIJ kroont elke week een hotel tot hotel van de week.
Deze week het bijzondere Stella Suites in Goirle (NB).

M

idden tussen de
rechttoe rechtaan
huizen en op een
steenworp afstand van het
centrum van Goirle staat
daar opeens de prachtige
Jugendstil-villa van Stella
Suites. Alsof het met een
kermisgrijper ergens uit
Oostenrijk is weggehaald en
in Goirle, of all places, is
neergezet. Een opvallend en
prachtig gebouw.
Rond 1905 vertrok handelsman Frits van Puijenbroek op zijn 24e naar Roemenië. Daar ontmoette hij
Sultanica Ionescu, ook wel
Stella genoemd. Een WitRussische dame van goede
afkomst en met een adellijke
uitstraling. De twee werden
smoorverliefd en hij haalde
haar in 1913 naar Nederland,
waar hij dit onderkomen
voor haar kocht. Als dat geen
echte liefde is!
Ruim 40 jaar waren de
twee gelukkig in Huize Stella.
Met Frits liep het niet al te
best af: hij verdronk tijdens
een vispartijtje in de Biesbosch. In 1958 droeg Stella

de villa tegen een jaarlijkse
bijdrage van 1620 gulden
over aan de rooms-katholieke kerk.
Nadat de kerk afstand van
het huis deed, woonden er
verschillende mensen totdat
huidig eigenaresse Marleen
die hier als kind speelde, er
in 2019 Stella Suites van
maakte. Een grondige renovatie met respect voor de
rijke historie volgde. De
vloeren in onder meer het
souterrain en keuken, voor
en vast ook na corona als

Locatie
Hartje centrum van
Goirle, met alle winkels
op loopafstand en
eigen parkeergelegenheid.

ontbijtruimte benut, zijn in
originele staat teruggebracht.
De acht suites zijn met
passend design ingericht.

Kan dat in sommige (boetiek)hotels wat bedacht en
steriel overkomen, hier is dat
niet het geval: alles past
weliswaar bij elkaar, maar
komt overal en nergens
vandaan. De art deco-glazen
in de industriële kast van de
zogeheten ’trust-bar’ (je pakt
wat je wilt en schrijf naar eer
en geweten op wat je hebt
genuttigd) zijn antiek en
daardoor allemaal verschillend. Op de muren poedertinten als aarderood, zonnig
geel in het souterrain en in
de kamer van ondergetekende poederig mintgroen,
geheel in Jugendstil-stijl, met
bijpassende muurtegels in
de badkamer.
De zwarte visgraatvloer en

de goudkleurige accessoires
als een kledingrek en bijzettafeltjes die als nachtkastjes
dienen, geven alles weer een
luxe uitstraling, al zal het
witte, vrijstaande designbad
daar ook mee te maken
hebben.
Wat vooral opvalt, is het
donkergroene beddengoed.
Verfrissend, tussen het doorgaans knisperend witte linnen van andere hotels!
Grappig hoe zo’n klein detail
een geheel ander gevoel kan
geven.
De liefde van Frits en Stella
leeft voort in Stella Suites.
Door het hele pand heen
hangen ingelijste prenten
van het verliefde koppel.
Sigrid Stamkot

Service
Brabantse hartelijkheid
en overduidelijke trots
op de geschiedenis van
het pand die enthousiast wordt uitgelegd.
En een handgeschreven briefje op bed!
Praktisch
Vanaf ongeveer 139
euro per nacht
stellasuites.nl

Pand van
handelsman
en zijn
Wit-Russin
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