
In het dal ligt Mount 
Hood Mountain resort 
met zijn is de natuurlijke 
golfbaan waar het fris en lek-
ker ruikt. De pro van de baan speelt een 
rondje mee. Opvallend in de baan zijn de 
eeuwenoude bomen met elk hun eigen his-
torie. Deze baan met stroompjes van snel-
stromend bergwater heeft veel smallere 
fairways dan de vorige banen en dwingt je 
om recht te slaan, anders lig je al snel tus-
sen de bomen of struiken. In het clubhuis 
is het gezellig, vooral als de honkballers 
van het universiteitsteam van Oregon het 
opnemen tegen Arkansas University. De 
honkballers worden hartelijk aangemoe-
digd door de fanatieke golfers. De pro 
steekt enthousiast zijn handen in de lucht 
bij de eerste homerun. Veel gasten uit an-
dere staten van Amerika en Europeanen 
komen naar Oregon vanwege de fantas-
tische prijs- kwaliteits verhouding, al je 
aankopen zijn belasting vrij in deze staat. 
Golfers komen ook voor golf op topba-
nen met geiten als caddies. Ze lopen met 
je mee en zijn getraind om te stoppen als 
de golfer stopt. Maar golfers komen ook 
voor prachtige wijnen. Wijn proeven is 
een mooie hobby die veel golfers met el-
kaar delen. 

“De berg van Pete”
http://www.petesmountainvineyard.com/

Aan het begin van de oprijlaan naar Pe-
te’s Mountain heten twee grote in hout 
bewerkte beren de klanten welkom. De 
’wijn’ hond komt kwispelend het terras 
oplopen, terwijl Pete van de wijnfarm 
de gasten de hand schudt. ,,Welcome on 
Pete’s Mountain,’’ lacht de Amerikaan. 
Pete’s mountain is een belevenis. Het 
proeven van de wijn boven op de top van 
de berg. De zon die over de wijnranken 
schijnt. Op het terras proosten met gewel-
dige uitzichten boven de rivieren Tualatin 
en Willamette die zich daar herenigen. 
De smaak van de wijn prikkelt, verrast. 
De berg van Pete heeft koele nachten en 

warme dagen, ideale omstandigheden 
voor de druif. De Pinot Noir wordt er vol 
en rijp gebrouwen. Het nieuwe bruidspaar 
loopt naar het terras van golfbaan Pump-
kin Ridge. Hand in hand. Verliefd en ge-
trouwd. Familie en vrienden verspreiden 
zich over de golfbaan. Jongens in driede-
lige pakjes verstoppen zich achter buggy’s 
op het pad. De golfers op het terras bekij-
ken het tafereel. Eén van hen zegt met een 
groot glas bier in zijn hand: ,,Good idea, 
to marry on this golfcourse.’’

Adrienne van der Smagt 
www.passie4golf.nl

Besneeuwde Sisters golfen met je mee

Golf in Oregon stoer en ontroerend
P umpkin Ridge Golfcourse - Paardenhoeven klinken op het golfpad naar hole een. De Ame-

rikaanse inwoner en lid van golfcourse Pumpkin Ridge geeft zijn dochter weg, terwijl 
op de fairway een bal neervalt. Het uitzicht vanaf het clubhuis verbaast en ontroert. Net 

als de trouwerij die naast de fairway in het gras van hole 1 op witte stoeltjes wordt gehouden. 
,,Yes, I do,’’ antwoordt de bruid met tranen in haar ogen. De staat Oregon. Sympathieke mensen, 
fenomenaal golfgebied, overweldigende natuur, schitterende golfbanen, heerlijk klimaat en fan-
tastische wijn.

Glaeze en Big Meadow
Black Butte Ranch, een uurtje ten noorden 
van Bend, is een fantastische golfbaan met 
mooie vergezichten. Prachtige glooiende 
baan met spetterende fairways en indruk-
wekkend hoge naaldbomen. In alle rust 
kan de golfer zijn parren maken.
Black Butte Ranch bij het kleine plaatsje 
Sisters is een prachtig resort met twee golf-
banen. De hongerige golfer moet zeker 
dineren in Sisters Saloon & Ranch Grill. 
Prachtige steaks, Pinot Noir of een IPA 
beer erbij drinken terwijl de live muzikan-
ten lekkere muziek spelen. 

Black Butte heeft twee golfbanen, Glaze 
Meadow en Big Meadow met adembe-
nemende natuur met mooie vergezichten 
over de besneeuwde bergtoppen van Sis-
ters. De toppen van de drie Sisters met zijn 
zestien gletsjers reiken alle drie boven de 
3000 meter en zijn genaamd Faith, Hope 
en Charity. De schitterend besneeuwde 
pieken die de grens vormen van het Na-
tional Forest domineren het beeld op de 
bijzondere golf banen. 
Een uurtje van Black Butte ligt ook Prong-
horn resort met een Fazio Championship 
course en een signature Nicklaus course. 
De schitterende Nicklaus Course en de Fa-
zio course maken diepe indruk. De banen 
slingeren door het prachtige landschap 
met oude lavarots bruggetjes, mooie water 
partijen en snelle strakke greens. 
Wie ’s avonds gezellig een hapje wil eten in 
de buurt van de golfbaan, kan neerstrijken 
in Bend. Een klein vriendelijk Amerikaans 
stadje met boetiekjes, cafés en barretjes 
met knusse terrassen die echt gezellig zijn. 

Wie van zingen houdt, doet mee aan de 
plaatselijke plaatselijke karaoke in het 
café. Eenmaal met een drankje aan een 
tafeltje, is het kijken naar auto’s een leu-
ke bezigheid. Kleine auto’s bestaan niet 
in Oregon. Grote terreinwagens met joe-
kels van wielen rijden door de straat. En 
allemaal rustig. Het is relaxt autorijden 
in Oregon.

Oregan versus Arkansas city
De bergketen Mount Hood is een vul-
kaan die lang geleden actief was. Op de 
hellingen van de piek zijn verschillende 
gletsjers. 

De staat Oregon ligt in het noord westen 
van de Verenigde Staten, aan de Grote 
Oceaan. In het noorden grenst Oregon 
aan de staat Washington, in het zuiden 
aan Californië. De staat heeft een hoog 
percentage inwoners dat golft. Er zijn 
veel mooie golfbanen die goed bereik-
baar zijn en niet ver uit elkaar liggen. 
Groot voordeel van Oregon is dat de 
staat geen belasting heft. Nergens betaal 
je de gebruikelijke tax op diners, drank 
en kleding.

‘Who is the mole’
Wie op Portland vliegt om daarna te gol-
fen, moet eerst de tijd nemen voor deze 
interessante, hippe en relaxte stad. Het 
wemelt er van IPA bier dat in verschillen-
de brouwerijen gemaakt wordt. Portland 
is een stad om te zijn, te slenteren, de 
sfeer te proeven, ook al zijn er genoeg be-
zienswaardigheden. De imposante brug 
over de rivieren is daar al één van. Overi-
gens is Nederland al beroemd geworden 
in Portland. ‘Who is the mol ’ kennen ze 
in Portland. Het programma heeft geleid 
tot een toename van Nederlandse vakan-
tiegangers die de verborgen parel van de 
staat Oregon, boven Californië, hebben 
ontdekt.
Oregan is een verbluffend mooie staat. 
Prachtige natuur, hoge dennenbomen, 
besneeuwde bergen met leuke skioorden, 
een oase van lucht en ruimte. De golfer 
smelt samen met natuur, golfbaan en 
schone lucht.

KLM vliegt dagelijks rechtstreeks op Portland. Voor een heerlijk golf arrangement... Bel 023 - 82 000 30 Time4golf


