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Iberico ham en fantastische wijn in Extremadura

VALDECAÑAS IS PAREL
ONDER DE GOLFBANEN

Extremadura - Als de zon ondergaat 
in Valdecañas zijn de vogels stil en 
gaan ze slapen. Op de golfbaan 
hebben de kikkers hun gekwaak ge-
staakt. De avond valt. De zon zakt 
als een oranje bal langzaam in het 
enorme stuwmeer. De vredige en 
bijzondere sfeer hoort bij de pro-
vincie Extremadura in Spanje. ,,Dit 
is één van de mooiste en meest bij-
zondere golfbanen die ik in Spanje 
heb gezien,’’ zegt de Nederlandse 
golfer. ,,Zulke prachtige holes aan 
het water, heuvelachtig, met veel 
uitdaging. Het is ongelooflijk dat 
deze baan hier ligt. Dat verwacht 
niemand.’’

Het meer dat in de provincie Extrema-
dura in Spanje ligt, wordt geflankeerd 
door de bergketen Sierra de Gredos. 
Op de hoogste toppen van de ber-
gen glinstert sneeuw. Golfen op het 
schiereiland Valdecañas is een unieke 
belevenis.

Spaanse butler
Een goed geasfalteerde weg brengt 
de golfer naar het schiereiland. De 

geur van lavendel, eucalyptusbomen 
en heel veel ander groen blijft in het 
geheugen hangen. ,,Als je hier naar 
toe rijdt, waan je je in Thailand of 
Indonesië. Het is een enorme verras-
sing voor mij, dit gebied met golfba-
nen.’’ De Nederlander wist niet goed 
wat hij zich moest voorstellen bij een 
stuwmeer in het midden van Spanje. 
Met een paar vrienden speelt hij de 
banen die in die in de buurt liggen. 
Als uitvalsbasis verblijven ze in hotel 
Husa Golf Valdecañas waar de golf-
baan pal naast ligt. Het golfhotel, ook 
met appartementen, is smaakvol en 
gezellig in gericht. Heerlijk en traditi-
oneel Spaans eten, mooi uitzicht over 
het meer en het strandje met parasols. 
Op het meer kan de iedereen in het 
complex een leuke boottocht maken. 
Sir George, een Spaanse butler met 
Engelse humor, verzorgt hapjes en 
gemixte drankjesop de catamaran. De 
boot voert langs het prachtige natuur-
park en over het uitgestrekte meer.
De golfbaan in Valdecañas overtreft 
alle verwachtingen. De ene hole is nog 
mooier en uitdagender dan de ander. 
De eerste negen zijn flink heuvelach-

tig. De fairways zijn in het algemeen 
niet breed maar liggen als keurige de-
kens in de baan. De greens zijn strak 
en snel. Na een rustige opening op 
een redelijk korte par 5 wordt het pas 
echt interessant met een spectaculaire 
par 3 downhill en 207 meter lang om-
geven door water en bunkers.   

Kikkerkoor
De tweede negen is fenomenaal door 
het overweldigende uitzicht. Op bijna 
elke hole is het meer te zien. Omdat je 
omgeven wordt door water en natuur 
is er een opperste vorm van concen-
tratie. Geen afleiding, hoogstens een 
lach door een koor aan kikkers dat 
elke geslagen bal met flink gekwaak 
vergezelt. Misschien dat de dartelen-
de karpers die rechtstandig het water 
uitspringen , voor het meeste lawaai 
zorgen. 

Extremadura is een prachtige provin-
cie in het zuid westen van Spanje. De 
provincie staat met drie monumen-
ten op de Werelderfgoedlijst. Vooral 
het oude stadscentrum van Cáceres 
is authentiek en puur. Maar ook het 
plaatsje Trujillo spreekt tot de ver-
beelding. Een schitterend plein boven 
op de top, aan de rand van het dorp 
een stevig kasteel dat vroeger diende 
als bescherming tegen indringers. 

Inmiddels kiezen verliefde stelletjes 
het kasteel als romantisch samenzijn, 
met uitzicht op de landerijen van de 
provincie.

Severiano Ballesteros
“Ballesteros was een briljante charis-
matische golfer,’’ zegt fanatieke Ne-
derlandse golfer. ,,En niet te vergeten, 
een goede architect van een aantal 
golfbanen in Spanje. Je herkent ze 
meteen, de Ballesteros banen, zoals 
deze prachtige baan Talayuela met zijn 
enorme eikenbomen. Niet gekunsteld, 
veel doglegs, spannende wendingen 
en redelijk smalle fairways met verra-
derlijke waterpartijen en snelle greens. 
Jammer dat Ballesteros niet meer 
leeft.’’.

Wie van de golfbaan komt, kan altijd 
rekenen op wat tapas. De Iberico ham 
uit de streek is een ware delicatesse, 
net zoals de schapenkaas. Met een 
glas mooi rode wij erbij en het geluk 
in de mooie en interessante golfstreek 
Extremadura is compleet. 

Adrienne van der Smagt
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