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HEKSERIJ & PRACHTIG
GOLF IN MEISDORF
Tekst en foto’s Adrienne van der Smagt

De golfbaan van Meisdorf ligt midden
in een schilderachtig landschap in het
gebied De Harz. Het clubhuis heeft
een pure uitstraling en is gezellig met
een groot terras met uitzicht op de
baan die naar beneden kronkelt. Het
is heerlijk spelen op golfbaan Meisdorf, prachtige holes, uitdagend door
waterpartijen, strategische bunker en
soms smalle fairways. Hole achttien is
een plaatje, een par drie naar beneden het dal in. Maar dat is niet de
enige mooie hole.
Pas op voor heksen, is het devies in
gebied De Harz. De bergen in Midden Duitsland zijn niet alleen bekend
door de mooie golfbanen, wandelgebieden, bossen en zelfs rotsformaties,
maar er duiken regelmatig informatieborden op met verhalen over
heksen.
Bezemsteel
Lang geleden, in 1583 werd in een klein
stadje in De Harz, Anna Suprang schuldig bevonden aan hekserij. Ze had een
pact met de duivel gesloten en zwarte
magie gebruikt, volgens het tribunaal
dat zich over de berechting van de
vrouw boog. Ze eindigde op de brandstapel. Anna Suprang was niet de enige
heks die op de brandstapel belandde.
De geest van Anna en andere heksen
bleven rondwalen in De Harz en tot op
de dag van vandaag vragen mensen
zich af waar de geesten zich schuilhouden. Misschien op golfbaan Meisdorf?
Zelfs het logo van golfclub Meisdorp
is een afbeelding van een heks op een
bezemsteel. Zeer de moeite waard om
een golfshirt te kopen als aandenken
aan een leuke ‘mysterieuze’ baan met
een bijzonder logo dat je niet snel
vergeet.
Gerestaureerd kasteel
Wie in Duitsland golft, wil ook lekker
eten, drinken en lekker slapen. Dan
ben je aan het juiste adres Van der
Valk Parkhotel Schloss Meisdorf. Het
gerestaureerde kasteel ligt werkelijk
schitterend in een glooiende groen
gebied met bos, paadjes, heuvels en
bergen.
Het indrukwekkende gebouw uit 1708
is één met de omgeving en je waant je
in andere tijden. Ook van binnen is het
monumentale pand indrukwekkend. De
kamers met hoge plafonds ademen rust

en historie en zijn authentiek en uniek.
Niet alle kamers zijn in het oude
gedeelte gevestigd. Er is ook een
nieuwer gedeelte (ook nog van de
vorige eeuw) met drie sterrenkamers
waar het goed toeven is met veel
ruimte, maar niet de sfeer heeft
van het kasteel. Charmant van de
accommodaties is dat er niet één kamer
hetzelfde is.
Het restaurant is warm en gezellig
ingericht en heeft naast de befaamde
schnitzel ook andere mooie en
smaakvolle streekgerechten.

Lekkere fairways
De golfbaan, vlakbij het hotel, is een
baan die je met gemak een paar keer
met veel plezier en uitdaging kan spelen, omdat er zoveel te ontdekken valt.
Veel dogles, mooie waterhindernissen,
lekker fairways, gevaarlijke plekjes en
snelle greens. Een baan voor verschillende handicappers, een toernooitje
met familie of vrienden op golfbaan
Meisdorf is een geweldige optie. Op de
berg, vlakbij de golfbaan, los van het
hotel, is een groot vrijstaand huis met

ruime kamers. Met een binnenzwembad
en sauna en kookgelegenheid, terras, barbecue en prachtig uitzicht. Een
geweldige plek om met een groep door
te brengen.
Van der Valk Schloss Meisdorp is
geweldige plek voor golfers. Alle
ingrediënten voor een geslaagd
golfuitje zijn aanwezig. Aan het eind
van de avond is het goed toeven in
de gezellige en ‘ondergrondse bar’
met poolbiljart. In de kelder worden
verschillende bieren getapt en cocktails
gemaakt door de jonge maar ervaren
barman.
Vakwerkhuizendorp
Het dorpje Quedlinburg op twintig minuten afstand van Meisdorp is hét dorp
van de vakwerkhuizen. Absoluut een
bezoek waard. Hoe groot of hoe klein
het huis ook, de bruine balken vormen
de basis van de huizen, als toppunt van
de romaanse bouwkunst. Om die reden
staat Quedlinburg met zijn historische
centrum en met kasteel en kerk Sint
Servaas op de Werelderfgoedlijst.
Vooral aantrekkelijk zijn de leuke kleine
koffietentjes en restaurantjes, met trapjes, vides en bankjes.
Hole achttien. Een feestje voor elke
golfer, hoewel niet veel banen afsluiten
met een par drie. Van geel 150 meter,
van rood 130 meter. Vanaf de tee ligt
beneden de green, met bunkers aan de
voor- en zijkant. Het clubhuis lonkt, een
verfrissend drankje als afsluiting ligt nog

in het verschiet. Een par maken moet
kunnen. Maar de bunker gooit toch roet
in het eten. Gelukkig, het Duitse bier
na afloop smaakt voortreffelijk. Morgen
weer een rondje.

Van der Valk Parkhotel
Schloss Meisdorf
Golfarrangement inclusief:
• 3 nachten in ****comfort class
kamer met riant ontbijtbuffet
• Welkomstdrankje & drie gangen
diner
• Golf geschenk doosje logo ballen
per persoon en tees in de kamer
• 3 dagen ongelimiteerd golf op
fraaie 18 holes golfcourse Schloss
Meisdorf
• Gratis Wifi en gebruik van sauna,
zwembad en parkeerplaats
• € 295,- bij aankomst op zondag,
maandag en dinsdag.
• Supplement bij aankomst op
andere dagen € 20,- p.p. per nacht

