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MIDDLE RANGE

Frankrijk Haute Savoie
Golf spelen op niveau

Mégève, Chamonix, we gaan er in de winter naartoe om te skiën. Niet meteen een
bestemming waar je aan denkt voor een golfvakantie. Maar de golfbanen hebben
majestueuze vergezichten en in de ijle berglucht vliegt de bal altijd een ietsje verder
dan in het dal. Ongestoord kijken de marmotten naar die vreemde maar stille golfers,
die ze daarom ook gul toelaten op hun territorium. We eindigen in Evian, waar het
niveau ook staat voor exclusiviteit.

Golf de Chamonix

Chamonix

Golf de Chamonix

Spelen met uitzicht op de majestueuze Mont Blanc, toegegeven het is een ervaring die in je herinnering gegrift
blijft. Niet dat je zelf de bergen in moet, de golfbaan ligt in het brede dal van La Prazop een eindje rijden van de
dorpskern, en is vrij vlak. De mooiste zichten heb je op de eerste negen die dateren uit 1930 en getekend zijn door
Robert Trent Jones. Dat is altijd een garantie op een fair spel, want de man hield niet van blind shots (en wij ook
niet). De volgende negen hebben iets meer reliëf, maar de hellingen blijven kuitenvriendelijk. Water komt veelvuldig
in je spel, het riviertje de Arve kronkelt gul door de fairways van vier holes, dan is er nog af en toe een beekje vlak
voor de green en een vijver. Wij speelden twee keer op deze baan, één dag in de gietende regen, en dan kan het gras
zeer drassig zijn, maar de volgende dag hadden we recht op stralende zonneschijn en was het dubbel genieten. Hou
je
j fotoapparaat klaar op hole 6 voor de beste foto met besneeuwde
bergtoppen. De baan is uitzonderlijk goed verzorgd en heeft snelle
b
ggreens. Blijf er gerust eten, het terras met uitzicht op hole 18 en de
bergen is bijzonder aangenaam. www.golfdechamonix.com
b
Op de golfbaan ligt het hotel Le Labrador, maar dan moet je
wel 40 minuten lopen naar het centrum. Een geliefd logeeradres bij
w
de Belgen is Hôtel Albert Premier. In 1903 begonnen als Pension du
d
Chemin de Fer, maar ter ere van onze bergen beklimmende koning
C
Albert die hier vaak heeft gelogeerd, herdoopt met zijn naam.
A
Ondertussen is het bescheiden pension uitgegroeid tot één van de
O
beste hotels van Chamonix en heeft het restaurant maar liefst twee
b
ssterren gekregen van Michelin.www.hameaualbert.fr
Wil u genieten van een sauna, een hammam, en andere spaggeneugten dan is L’Héliopic uw adres. In het centrum van
Chamonix gelegen, is dit nieuwe, moderne design een keer wat
C
aanders dan de klassieke open haarden in de houten chalets.
www.heliopic-hotel-spa.com
w
www.savoie-mont-blanc.com
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Mégève
Domaine du Mont d’Arbois is een begrip bij wintersporters. Samen met La Ferme de Marie behoren deze twee adressen
tot het exclusiefste wat Mégève te bieden heeft. Lid van Relais
&Chateaux, bestaat het complex uit een hotel, verschillende individuele chalets en een restaurant dat, dankzij de kookkunsten van
de jonge chef Julien Gatillon, dit jaar bekroond werd met een
tweede Michelin ster. Je logeert hier dus ‘op niveau’, letterlijk en
figuurlijk. Het domein is eigendom van de familie Rothschild, en
het idee om in 1964 een golfbaan aan te leggen kwam van Edmond
de Rothschild, zelf een gepassioneerde golfer. De baan ligt op 1300
meter hoogte, op een zuid gericht plateau en is een ontwerp van
Henry Cotton.
Hoewel je ook hier een onbelemmerd uitzicht hebt op de
omliggende bergen mis je het grandioze van een massief als de
Mont Blanc. Ook nu weer blijft het reliëf vriendelijk, geen steile
hellingen, geen water, af en toe eens een bescheiden bunker, kortom geen noemenswaardige hindernissen. Zelfs de fairways hellen
nooit verraderlijk af, iets wat op vele bergbanen toch oneerlijk kan
zijn. Een bal verliezen zal je ook niet snel, het is allemaal nogal
rechttoe/rechtaan. Voor de souvenirfoto moet je op hole 14 zijn,
het hoogste punt van de baan. Het restaurant van het clubhuis is
een aanrader, en het glaasje bubbels droeg het etiket Champagne
Baron de Rothschild. Noblesse oblige… De baan is slechts open
van begin juni tot half oktober en heeft in die korte tijdspanne drie
seizoenen qua greenfee.
www.mont-darbois.com
Domaine du Mont d’Arbois
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Evian
E

Golf d’Evian

Het was uitkijken naar deze golfbaan die we enkel kenden van de
beelden
op televisie. Hier wordt namelijk de Evian Championship geb
speeld,
sinds 1994 elk jaar in september een tornooi voor dames.En we
sp
waren
niet ontgoocheld, wel in tegendeel, het was heerlijk spelen, een
w
afwisselende
lay out, uitdagend, met prachtige uitzichten en daar
a
bovenop,
natuurlijk het zonnige microklimaat van het meer van
b
Genève.
De baan is in 1904 aangelegd door de Amerikaanse golfbaanarG
chitect
Cabell B. Robinson, in samenwerking met Robert Trent Jones,
c
maar
in 2013 kwam de grote vernieuwing waarbij vijf holes volledig
m
hertekend
werden.
h
Aan strategische bunkers geen gebrek en ook de waterpartijen
zijn
z vergroot. Indrukwekkend zijn de greens die alle 18 nieuw zijn, nu
met af en toe, zo verdraaid verraderlijke glooiingen, datje van geluk mag
m
spreken
als je slechts twee putts maakt. Spectaculair blijft hole 2, een par
spre
3 met de green bijna honderd meter lager en met een adembenemend uitzicht op
het meer van Genève. Logeren doe je in één van de hotels tussen de golfbaan en
het meer. Top is Le Royal, een Leading Hotel (5*) en sinds kort weer open na een
grondige renovatie. Ermitage heeft vier sterren,maar het uitzicht is even mooi.
Wij verbleven in Le Manoir, een statige villa uit het begin van de vorige
eeuw langs de oevers van het meer, met slechts zeven kamers. De villa biedt sinds
2014 onderdak aan de deelnemers van de golf academy. In het 13 ha grote domein
is een uitdagende pitch &putt met 4 holes aangelegd, waar je echt elke golfslag
kunt oefenen, bunkers, lobs, moeilijk te lezen putts.
www.evianresort.com
Chris Vandendriessche
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