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Het water uit de grot waar Maagd 
Maria verscheen voor Bernadette zou 
wonderlijke gebeurtenissen teweeg 
brengen. De officiële teller van 
wonderbaarlijke genezingen staat op 67 
en stokte eind 2005. Golf etc. ging naar 

Lourdes en bezocht de kerken en de grot, stak een kaars op 
en biechtte vroom en was verwonderd door het commerciële 
circus en verbaasd door de schoonheid van de golfbanen 
in de omgeving. Want wat een prachtige vergezichten. 
Golfbanen om van te watertanden en vooral, wat een 
oorverdovende stilte en rust.
Wandel vanuit het centrum van Lourdes richting het 
centrum van bedevaartsoord Lourdes, ‘La Grotte’, en 
verbaas je met open mond. Duizenden mensen, pelgrims 
en toeristen, lopend, kruipend of zich voortbewegend in 
rolstoelen of andere karren zijn op weg naar de plek waar 
Bernadette Soubirous op 11 februari 1858 Maria voor het 
eerst ontmoette. Dat Lourdes veel bezoekers van over de hele 
wereld trekt, is in één oogopslag duidelijk. Bussen, hotels, 
restaurants en souvenirshops bepalen het beeld en zijn er 
om de bezoekers te voorzien van vervoer, een slaapplaats, 
eten, drinken en prullaria. De bordjes met ‘Wij schenken 
Hollandse koffie’ en ‘Wij spreken Nederlands’ zijn talrijk 
en bewijzen dat we in Nederland nog steeds ‘geloven’. 
Bezoekers van Lourdes komen van over de hele wereld voor 
de waterbron, maar zijn zelf ook een bron. Een bron van 
inkomsten voor de middenstand. Het commerciële circus 
van Lourdes doet lachwekkend irritant aan en staat in groot 
contrast met de feitelijke reden van het bezoek voor veel 

MEEr DaN zEvEN MiLjoEN GELoviGEN EN toEriStEN 
BEzoEkEN jaarLijkS LourDES iN DE FraNSE PyrENEEëN. 

iN DE BaSiLiEk vaN DE Cité réLiGiEuSE WorDt GEBEDEN 
oM vErGiFFENiS EN GENEziNG. EN MiSSCHiEN, Door 

DE FaNatiEkE GoLFEr, WEL StiEkEM oM EEN ‘HoLE iN 
oNE’. WaaroM ook NiEt? jE kaN iN DEzE oMGEviNG 

voortrEFFELijk SPELEN.

* tekst en fotografie: Bert tielemans

mensen. De Maria en Bernadette merchandising is van een 
Manchester united omvang. kaarsen, beeldjes, t-shirts, 
petjes, sieraden en boeken over en met Maria en Bernadette, 
werkelijk alles is verkrijgbaar in de tientallen winkeltjes. in 
deze markt moeten miljoenen omgaan. ongetwijfeld met 
goedkeuring van de almachtige.
terug naar het waarom van Lourdes. Precies 150 jaar 
geleden verscheen Maria voor het eerst voor Bernadette. 
Het brave herderinnetje zoekt in de grot in Massabielle naar 
sprokkelhout voor de haard. Haar zus en andere metgezellen 
doen hetzelfde aan de overzijde van de rivier de Gave en 
missen daardoor de verschijning. Bernadette blijft na de 
eerste ontmoeting met Maria terugkeren naar de grot. Maria 
doet hetzelfde en er volgen in totaal 17 ontmoetingen. 
onze lieve vrouwe verzoekt Bernadette om een kapel en 
processies. op aanwijzingen van Maria graaft Bernadette 
ook de bron op die het water voor de latere genezingen en 
wonderen zal leveren. Bernadette gaat naar het klooster maar 
een pelgrimsoord is geboren. De wonderbaarlijke genezingen 
van zieken en gehandicapten doen de rest en de naam van 
Lourdes in de wereld veel goeds. Miljoenen bezoekers uit 
de hele wereld maken sindsdien de reis naar de Pyreneeën. 
in 2004 bezocht ook Paus johannes Paules ii Lourdes en in 
september dit jaar zal Paus ratzinger een mis opdragen ter 
gelegenheid van het ‘Lourdes jubilee 1858 – 2008’. 

AAngenAAm
Wie gaat golfen in deze regio, moet een middagje rond de 
grot wandelen of een lichtprocessie bijwonen. is het niet 
om te bidden dan toch om water uit de bron te halen en 

‘Je koopt hier geen 
greenfee maar 
huurt een golfbaan!’

Auto, vliegtuig en hotels
Met de auto is de regio Lourdes/Pau vanaf 

Utrecht ongeveer 1.300 km rijden. Een hele 

rit, maar na Parijs is de snelweg richting 

Toulouse relatief rustig, vooral op zondag. 

Transavia.com vliegt vanaf Schiphol vier keer 

per week rechtstreeks op Pau. Snel (1 uur 

en 50 minuten) en goedkoop (boek vroeg en 

let op de aanbiedingen). Huur wel een auto 

op het vliegveld want het openbaar vervoer 

is een drama. Je golftas kan voor € 30,- in 

het vliegtuig mee. Een set huren op de golf-

banen is ook een optie. De stad Pau heeft tal 

van hotels, van sjiek en duur tot eenvoudig 

en goedkoop. Check internet of de Pau 

reisgids op www.transavia.com Ook Lourdes 

heeft volop hotels in alle categorieën. 
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goed. als toeschouwer zie je de renners dan net een 
fractie langer. Bovendien kun je gemakkelijk ‘rommel’ uit 
de reclamekaravaan bemachtigen. altijd leuk voor het 
thuisfront. kom wel op tijd of overnacht in een tentje op de 
berg want ’s ochtends vroeg gaat de col ‘op slot’ en kom je 
er met de auto niet meer op.

Vergezichten
voor sportievelingen heeft de regio nog veel meer in 
petto. in de bergen kun je raften, wandelen en fietsen 
(alleen de getrainde fietsers onder ons kunnen de echte 
cols bedwingen) dat het een lieve lust is. De natuur is 
spectaculair mooi en op veel locaties zijn korte en lange 
wandelroutes tussen de koeien en geiten uitgezet. rust is er 
in elk geval in overvloed. Wie echt gek is op vergezichten, 
neemt de kabelbaan naar de Pic du Midi 
di Bigorre. Deze top (2.872 meter) kun je 
bereiken via het dorpje La Mongie. Doe dit 
alleen met helder weer, anders zie je slechts 
een grijze mistdeken. in de winter kan 
overigens volop worden geskied in dit deel 
van de Pyreneeën. voor Nederlanders een 
betaalbaar en sneeuwzeker alternatief voor 
de dure alpen. De veel rustiger pistes van 
Luz-ariden, Hautacam en de tourmalet zijn 
minder toeristisch en doen een mens goed. 
De regio Béarn en vooral de stad Pau biedt 
bezoekers gastronomisch een beroemde 
keuken en vele restaurants. vooral in het 
oude centrum van Pau met haar kleine 
straatjes rondom het Chateau zijn er talrijke 
restaurants en cafés te vinden. Foie Gras, 
dunne plakjes ‘margret de canard’ het is 
misschien niet helemaal verantwoord om te 
eten maar wel o zo lekker. vertel het maar 
niet aan de thuisblijvers. voor die ene keer 
dat je hier bent… wij vergeven het je! *

met enkele etappes. Pau, Lannemezan 
en Bagnerres de Bigorre zijn regelmatig 
aankomst- of vertrekplaats. De tour de 
France is een vrij toegankelijk megaspektakel 
waar honderdduizenden bezoekers op 
af komen om de renners toe te juichen. 
Het zoeken van een mooi plekje langs de 
route is topsport en vraagt alle aandacht. 
kijk uit naar een strategische positie 
om te voorkomen dat de renners in een 
split second voorbij razen. Een scherpe 
bocht of een hellend stuk asfalt is altijd 

golf club de Lannemezan
Vlakke en ruim opgezette bosbaan aan de 

rand van de Pyreneeën. Als je recht en ver 

kan slaan maak je ongetwijfeld een mooie 

score. Let wel op de vele hoge bomen langs 

de baan. Ze zijn prachtig maar beland je 

ertussen, neem dan maar een strafslag.

holes:  18

par:  70

meters:  5.808

prijs greenfee:  € 31,- tot € 40,- afhan-

kelijk van seizoen.  

Korting voor ‘couples’.

prijs buggy:  € 29,-

kwaliteit holes:  Prima. Snelle greens, 

weinig bunkers.

bijzonderheden:  De eerste 9 holes zijn 

afwisselender en interessanter dan de laat-

ste 9 holes die veel van hetzelfde bevatten. 

www.golflannemezan.com

Lourdes golf club
Bergbaan rond het ‘Lac de Lourdes’. De 18 

holes zijn moeilijk, weinig vergevensgezind 

maar wel bijzonder uitdagend. De omgeving 

is van grote klasse. Let dus behalve op je 

spel ook op de uitzichten. Waarschijnlijk ook 

daarom zie je meer wandelaars dan golfers 

in de baan!

holes:  18

par:  71

meters:  5.600

prijs greenfee:  € 30,- tot € 50,- afhanke-

lijk van seizoen en dag. Korting voor ‘couples’. 

prijs buggy:  € 25,-

kwaliteit holes:  Goed onderhouden 

met snelle greens. De bunkers verdienen 

aandacht. 

bijzonderheden:  Rustiger dan rustig. 

Je koopt hier geen greenfee maar huurt een 

golfbaan!

www.golfdelourdes.com

daarmee de eigen clubs te besprenkelen. Het aloude ‘baat het 
niet dan schaadt het niet’ is hierop zeker van toepassing.
De rust van de golfbaan van Lourdes, hemelsbreed niet meer 
dan een paar honderd meter van de grot, staat in groot contrast 
met de drukte in het bedevaartsoord. Werkelijk niemand is 
hier te zien op deze licht bewolkte ochtend. ‘Bezoekers die 
naar Lourdes komen, weten misschien niet eens dat je hier 
kunt golfen’, zegt isabelle, de charmante manager van de baan. 
‘Bovendien komen ze waarschijnlijk voor iets anders naar 
Lourdes.’
jammer, want je kunt hier het nuttige prima met het aangename 
combineren. Wie niet van wachttijden in de baan houdt, rustig 
wil lunchen na negen holes en wil genieten van een prachtige 
baan met hoogteverschillen en vergezichten is in Lourdes aan 

het juiste adres. Bovendien is de prijs 
van een greenfree alleszins vriendelijk te 
noemen. En geloof het of niet, je speelt 
hier altijd ‘boven’ je kunnen omdat zelfs 
de marshall, indien aanwezig, een oogje 
toeknijpt als je een balletje verplaatst.
De regio Lourdes - Pau heeft (golf)
liefhebbers nog veel meer te bieden. 
Lannemezan en Bagnerres di Bigorre, 
allemaal op reisafstand van Pau, bieden 
uitstekende golfbanen en vooral ook rustige 
golfbanen. Geen gestress dus, je golft in je 
eigen tempo.

OOrLOg
Pau heeft zelfs twee golfbanen binnen haar 
grenzen. De relatief nieuwe baan Golf de 
Pau artiguelouve en de oudste baan van het 
Europese continent, Pau Golf Club 1857. 
Britse officieren uit het leger van Generaal 
Wellington hadden indertijd tijd over tijdens 
hun oorlog tegen Napoleon en brachten het 
golfspel naar Europa. tussen het oorlogje 

voeren in golfden de heren en stichtten 
en passant een golfclub (1857). Hoe 
wonderlijk, precies een jaar nadat Bernadette 
Maria ontmoette. De baan, en vooral het 
clubhuis, straalt nog steeds de authentieke 
sfeer uit van vervlogen jaren. Doe je ogen 
dicht en waan je in Schotland of Engeland. 
alleen het klimaat is hier een stuk prettiger.
Sportliefhebbers, zeker de wielerliefhebbers, 
komen in de Pyreneeën uitstekend aan 
hun trekken. traditioneel bezoekt de 
tour de France in de zomer het gebergte 

golf country club de Bigorre
Als het weer meewerkt heb je vanuit de 

baan een adembenemend uitzicht op de Py-

reneeën en haar hoogste top, de Pic du Midi. 

De glooiende holes zijn niet gemakkelijk, wel 

uitdagend en zwaar.

holes:  18

par:  72

meters:  5.893

prijs greenfee:  € 30,- tot € 40,- afhanke-

lijk van seizoen. Korting voor ‘couples’.

prijs buggy:  € 25,-

kwaliteit holes:  Uitstekend onderhou-

den baan met voortreffelijke greens.

bijzonderheden:  Nog dit seizoen wordt 

gestart met appartementen rondom de 

golfbaan, inclusief zwembad en tennisbaan. 

Faciliteiten na afloop van een rondje mager.

www.golf-bigorre.fr

Pau golf club 1856
Net buiten de stad Pau ligt de oudste 

golfbaan van het Europese vasteland (1857). 

Het authentieke bijna Britse clubhuis straalt 

allure uit. De club is misschien een tikje 

elitair maar de holes zijn mooi en zeker niet 

overdreven moeilijk.

holes:  18

par:  69

meters:  5.314

prijs greenfee:  € 55,- tot € 70,- af-

hankelijk van seizoen en dag. Korting voor 

‘couples’.

prijs buggy:  Geen mogelijkheden.

Kwaliteit holes: Meer dan uitstekend.

bijzonderheden:  Golfclub Pau heeft 

slechts 650 leden. Greenfee spelers zijn 

welkom mits een handicap van 28 of lager!

www.paugolfclub.com
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