
Gave puppy van Koons in Bilbao
BALLESTEROS GROOTS EN 

LIEFDEVOL IN BASKENLAND

Bilbao – Groene lappendekens van 
verschillende granen glooien door 
het Baskische landschap, fris en 
helder. In het dorpje Itzy heerst op 
zondag serene rust, maar uit het 
golfhotel zijn de eerste golfers al 
vertrokken naar de golfbaan om de 
hoek. ,,Izky golfcourse is met geen 
pen te beschrijven zo mooi, zegt Jo-
sebe Artaza, eigenaresse van golfho-
tel Hotel Urturigolf. ,,Daar voel je je 
één met de natuur.’’

Tourspeler en architect Severiano 
Ballesteros, net buiten Baskenland 
geboren, heeft met zijn ontwerpen 
zijn stempel gedrukt op het golf 
rondom Bilbao. In een straal van 
veertig kilometer zijn er in de kleurrijke 
omgeving prachtige golfbanen te 
vinden, verscholen tussen heuvels en 
bergen. 

Een voetbaldoeltje staat op het 
pleintje voor de kerk in het dorpje 
Urturi. Een paar jongetjes rennen 
achter de bal aan. Eén van de 
jongetjes, in een veel te groot shirt van 
Barcelona, passeert een ander jongetje 
en scoort. Hij juicht, rent weg, pakt de 
onderkant van zijn shirt en trekt het 
over zijn hoofd zoals hij dat zoveel 
profs heeft zien doen. 
In het lieflijke en hartelijke dorpje is het 
tweesterrenhotel van Josebe Artaza 
te vinden. Een keurig eenvoudig hotel 
dat als goede uitvalsbasis dient voor 
de golfbanen in de buurt. Zij leidt 
haar gasten naar Izky golfcourse twee 
kilometer verderop. Ze is een graag 
geziene persoon op de golfbaan en 
wordt door iedereen warm onthaald.

Bergkammen 
Als designer van deze baan moet 
Severiano Ballesteros in een liefdevolle 

periode van zijn leven zijn geweest. 
De golfbaan ligt in het National Park 
en is ruim, vriendelijk, omgeven 
door heuvels, indrukwekkende 
bergkammen, bossen en intens groene 
fairways. Op niet één hole bebouwing 
of verkeer te zien of te horen. Ver 
weg van de bewoonde wereld wordt 
de golfer door de prachtige holes 
van Urturi omarmt. Artaza kent de 
golfbanen in Baskenland op haar 
duimpje, maar de Izky vindt ze de 
mooiste ,,Je voelt je hier één met de 
natuur. ‘’

,,Een Bask is groot, sterk en loyaal,’’ 
zegt Azari, als ze de volksaard van 
de gemiddelde Bask omschrijft. 
De Basken hebben een turbulente 
geschiedenis achter de rug. 
Baskenland ligt aan de Atlantische 
Oceaan in het noorden van Spanje, 
ten westen van de Pyreneeën en de 
grens met Frankrijk. Met name onder 
het regime van Franco probeerden 
de Basken een autonome staat te 
worden en los te komen van Spanje. 
Sommigen, zoals de afscheidings 
beweging ETA, gebruikten geweld 
om hun doel na te streven. Later, toen 
Spanje in democratisch vaarwater was 
gekomen, kwam er rust in Baskenland. 
De ETA is volgens deskundigen op 
sterven na dood. 

Puppie van Bloemen
De golfbanen in de buurt van 
Bilbao zijn indrukwekkend. Net zo 
indrukwekkend als het Guggenheim 
museum voor Moderne Kunst in 
Bilboa. Zelfs mensen die niet van 
moderne kunst houden, kunnen 
verzekerd zijn van wat kunst oproept, 
verbazing, ontroering, schoonheid 
en een lach. Voor je het museum 
hebt bereikt, stuit je al op de immens 

grote puppy van Jeff Koons. Een 
hond zo hoog als de huizen in de 
buurt waarop bloemen bloeien in 
verschillende kleuren. Alleen daar 
kan je al een hele dag naar kijken. De 
puppy van Koons geeft je een heerlijk 
gevoel bij aankomst, maar ook als je 
Guggenheim verlaat. 

Na een bezoek aan de stad Bilbao 
is een ronde golf een heerlijk 
vooruitzicht. Ballesteros heeft twee 
gezichten. Maakte hij de golfbaan 
in Urturi weids, ruim en open, met 
golfbaan Meaztegi in Bilbao was 
Severiano duidelijk in een ander 
humeur. De baan is bijzonder 
heuvelachtig, uitdagend met smalle 
fairways, doglegs, waterpartijen, 
struiken, dikke bomen, blinde holes 
en hooggelegen tees. Tegen de 
heuvels aan staan koeien, schapen en 
geiten. Sommige dragen bellen die 
in verre omtrek klinken. Het uitzicht 
over de heuvels en baai is fenomenaal, 
Ballesteros is erin geslaagd om twee 
bijzondere banen te creëren.

Koningin Maxima
Op golfclub Larrabea is het een 
drukte van belang. De senior Ladies 
Tour wordt gespeeld op de prachtige 
holes op het grondgebied van 
Alava. De golfbaan vol contrasten; 
bos, fruitbomen, wandelpaden 
en landbouwgewassen. Met een 
imposant clubhuis met schilderijen 
en statige trappen. Het zou zowaar 

een buitenverblijf van Koningin 
Maxima kunnen zijn. Tenslotte golft 
onze Koningin graag en heeft zij 
waarschijnlijk Baskisch bloed van de 
Zorregieta kant.

Wie in Baskenland is, moet bijna 
verplicht naar een wijnhuis. Elke 
wijnhuis heeft z’n eigen geschiedenis, 
z’n eigen familie. In wijnhuis Eguren 
Ugarta is het de oudste van de familie 
die nog steeds de scepter zwaait met 
zijn tachtig jaar. De Spaanse senior 
is met zijn tijd meegegaan en heeft 
diepe grotten laten graven om zijn 
Rioja’s erin te laten rijpen. Iemand 
koopt een nis, je krijgt een naambordje 
erop en je zoekt verschillende wijnen 
uit om te laten rijpen. Een van de 
medewerkers Olivia van het wijnhuis: 
,,We hebben hier onder de grond 
een heel grottenstelsel waar mensen 
hun wijn voor het eerst openen. Het 
is een belangrijke traditie om dat met 
de hele familie te delen. Het mooie is 
dat het een intiem samenzijn wordt. 
Er is aandacht voor elkaar want onder 
de grond is geen Wifi verbinding en 
dus ook geen gebruik van de mobiele 
telefoon mogelijk.’’

Adrienne van der Smagt

Voor een speciale 
lezersaanbieding voor een verblijf 
in Bilbao met verschillende 
golfbanen kunt u contact 
opnemen met Bert van de 
Heuvel, Time4golf. Of gaat u naar 
de website voor meer informatie.
www.time4golf.nl 023-8200030.
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