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Voor iedereen die er een lijstje op nahoudt 
met dingen die hij in zijn leven absoluut 
nog een keer wil doen, een gouden tip: een 
cruise maken met de MS EUROPA, het beste 
cruiseschip van de wereld. Althans, volgens 
de Berlitz Complete Guide to Cruising & 

Cruise Ships. Voor het achtste jaar op rij is de MS EUROPA, het 
vlaggenschip van de Duitse reder Hapag Lloyd, in de categorie 
cruiseschepen tot 1.000 passagiers door de Berlitz Complete 
Guide to Cruising & Cruise Ships (in de cruisewereld  het 
equivalent van de Michelingids) uitgeroepen tot het beste 
cruise schip van de wereld. In deze gids worden jaarlijks 280 
cruiseschepen in de verschillende tonnages onder andere 
beoordeeld op uiterlijk, staat van onderhoud, technische 
uitrusting, en algemene inrichting, service (alle diensten en 
ondersteuning door het personeel), culinair (hoofdrestaurant, 
eventuele specialiteitenrestaurants en bistro, kwaliteit van het 
eten en menu’s, en de wijnkaart). Met 1.860 punten uit de 
maximaal 2.000 heeft MS EUROPA zich ten opzichte van 2007 
zelfs nog met 2 punten weten te verbeteren dankzij de renovatie 
van het Spa gedeelte en de nieuw ingerichte Spa Suites. De 13 
schepen die na de MS EUROPA het hoogst scoren, volgen met 
scores die variëren van 1.701 tot 1.790 punten.

15 DAGEn VAREn OP HEt BEStE CRUISESCHIP tER wERELD, wAt wIL 
EEn MEnS nOG MEER? GOLfEn! nOU, OOk DIE wEnS wERD OP DEzE 
OnVERzEtELIjkE tRIP InGEwILLIGD. En HOE. * door: Eric Veenhuizen, foto’s: EV fotografie  

Allemaal goed en wel, maar waar het natuurlijk om gaat is 
of je als passagier op de MS EUROPA ook daadwerkelijk het 
idee hebt dat je je op het beste cruiseschip van de wereld 
bevind. Om dat aan den lijve te ondervinden ging Golf etc. 
15 dagen mee met de cruise van Acapulco (Mexico) naar 
Honolulu (Hawai), via zihuatanejo, Manzanillo, Cabo San 
Lucas, kailua-kona en nawiliwilli.
Het feest begint al eerder op de dag van inscheping. 
Omdat pas vanaf 16.00 uur ingescheept kan worden, is er 
voor de vroege gasten in een vijfsterren hotel in Acapulco 
gelegenheid om de bagage af te geven en vervolgens naar 
keuze voor de rest van de dag gebruik te maken van de 
faciliteiten van het hotel (inclusief vouchers voor lunch en 
drankjes en zwembad), nog enige uren zelfstandig de toerist 
uit te hangen in Acapulco, of een combinatie van beiden. 
Voor vervoer van het hotel naar de MS EUROPA is natuurlijk 
ook zorg gedragen, en als dan vervolgens om 16.00 uur 
ingescheept wordt, staat een deel van de crew in slagorde 
opgesteld om de gasten in stijl met een glas Champagne en 
kleine hapjes te ontvangen. na het inchecken worden de 
gasten dan met eventueel een tweede glas Champagne in de 
hand door de toegewezen kamerstewardess, die zich voor de 
rest van de reis over je ontfermt, naar de suite gebracht.
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waar andere schepen met dezelfde afmetingen over het 
algemeen over minimaal 400 kajuiten of hutten beschikken, 
heeft de MS EUROPA slechts 204 suites waarvan er zelfs 
168 (82%) een veranda met zitje en ligstoel hebben. De 
standaardsuite is met een oppervlak van 27m² dan ook 
royaal bemeten en heeft naast een slaap- en zitgedeelte met 
zithoek en bureau ook nog een inloopkast met kluisje en 
een efficiënt ingerichte badkamer met toilet, wastafel, bad 
en douchecabine. Een ultramodern entertainment systeem 
voorziet verder nog in diverse televisiezenders en een 
uitgebreide film- en muziekbibliotheek. 

Geen straf
Alles ziet er goed verzorgd en zeer schoon uit. De bedden 
zijn van bovengemiddelde kwaliteit en naar keuze van de 
gast opgemaakt met donzen dekbed  en kussens of in geval 
van allergie met synthetisch dekbed en kussens. De minibar 
is standaard gevuld met water, vruchtensappen, frisdranken 
en bier. Andere alcoholische dranken worden op verzoek en 
voor eigen rekening echter graag toegevoegd. Uiteraard is de 
suite, net als een hotelkamer, in eerste instantie bedoeld om 
te slapen, maar mede vanwege de veranda is het ook overdag 
geen straf om van de kamer gebruik te maken. En voor de 
workaholic die af en toe een uurtje wil werken, is er voor de 

eigen laptop uiteraard ook een internetaansluiting aanwezig. 
Deze internetverbinding gaat via een satellitelink en is 
daarom niet de snelste, maar het kan toch maar allemaal!
naast de 192 standaardsuites zijn er ook nog 10 Penthouse 
Deluxe Suites met een oppervlak van 45m² en 2 Penthouse 
Grand Suites met een oppervlak van 83m². Om een idee te 
geven, dat is toch al gauw een aardig driekamerflatje, en dat 
op een schip……..Oh ja, de inrichting zal naar de zin van 
sommigen misschien wat saai, oubollig en degelijk zijn, maar 
straalt door de gebruikte materialen wel klasse en kwaliteit 
uit.
zonder bemanning kan een schip niet functioneren, en in 
totaal lopen er op de MS EUROPA 275 bemanningsleden 
rond. Op een totaal van maximaal 408 passagiers scoort 
de de MS EUROPA met een gemiddelde van 0,67 
bemanningslid per passagier ook hier het hoogst van de hele 
wereld, en dat merk je. Iedere passagier krijgt de maximale 
aandacht. Geen vraag of verzoek blijft onbeantwoord, en 
indien binnen de mogelijkheden wordt aan ieder verzoek 
voldaan. Persoonlijke aandacht staat op dit schip hoog 
in het vaandel. Omdat het om een Duitse schip gaat is 
het personeel dat direct contact heeft met de passagiers 
overwegend Duits, maar ze spreken allemaal in ieder geval 
ook nog Engels. Het personeel achter de schermen bestaat 

‘Geen vraaG of verzoek 
blijft onbeantwoord’
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zoals traditiegetrouw in de scheepvaart voor een groot deel 
uit Indonesiërs en mensen van de filippijnen.
Als ik mij de tweede avond voorafgaand aan het eten voor 
een aperitief in de Clipperbar meld word ik vriendelijk 
begroet: ‘Goedenavond meneer Veenhuyzen, wilt u weer 
een Caipirinha of heeft u vanavond ergens anders trek in?’ 
Ik bedoel maar, na één bezoekje weet de barman mijn naam 
en kamernummer en wat ik de vorige avond gedronken heb. 
Gedurende de hele reis verbaas ik mij er trouwens regelmatig 
over dat veel bemanningsleden de namen van de passagiers 
weten. Ook bemanningsleden waar nog niet eerder contact 
mee is geweest. Het lijkt wel of ze vooraf overhoord zijn! 

Conditie
Het is duidelijk dat de kwaliteit van het culinaire gedeelte 
natuurlijk niet mag achterblijven met louter verwende gasten 
aan boord. Een kleine bloemlezing uit de diverse menu’s: 
een palet van eendelever op vijf verschillende manieren 
bereid, gouden Oscietre kaviaar klassiek geserveerd met 
blinis, crème-fraiche  en ijskoude wodka, gepocheerde 
kalfsrug met tonijncrème en kappertjes, chateaubriand 
in een jasje van ganzenlever met witte truffelsaus, diverse 
variaties op champagnespooms, kreeftvariaties, vele soorten 
vis, fantastische desserts en kazen, en ga zo maar door. 
Daarnaast is het dan (uiteraard wil ik haast zeggen) ook altijd 
nog mogelijk om speciale verzoeken (in verband met een 
speciale gelegenheid of zo) aan de keuken te richten. Indien 
mogelijk wordt altijd aan dat verzoek voldaan. welnu, ik kan 
u vertrouwelijk meedelen dat ik aan het einde van de reis 
drie kilo meer woog dan toen ik aan boord ging, eigenlijk 
valt drie kilo best wel mee……….
Bij iedere haven die aangedaan wordt is er altijd een 
keuze uit meerdere activiteiten aan land: uitstapjes naar 
de bezienswaardigheden, helikoptervluchten, golf spelen, 
shoppen, enz. Maar als er zoals op deze reis een grote 
oversteek gemaakt wordt en men zes dagen op zee is, 
dan moeten de gasten natuurlijk ook bezig gehouden 
worden, Ook op dit gebied is alles weer van hoogwaardige 

kwaliteit. naast de dagelijkse afternoon tea, cocktailparty’s, 
gala-avonden en dansavonden, heeft men overdag dan 
verder nog de keuze uit financiële lezingen door een 
kopstuk uit de economische wereld, dansles door een 
kampioenspaar, diverse kunst workshops door een bekende 
kunstenaar, zanglessen door een bekende sopraan en 
tenor, deck-shuffle spelen, golflessen en -lezingen door 
een voormalig bondstrainer, recitals van bekende klassieke 
musici en ga zo maar door. Voor de presentatie van de 
avondprogramma’s en de boordtelevisie is op iedere reis 
een televisiepersoonlijkheid aanwezig. Ook op dit gebied is 
alleen het beste goed genoeg voor de verwende passagiers.
Om de conditie van het lijf op peil te houden, is er 
naast het zwembad met whirlpool uiteraard ook een 
uitgebreide fitness aan boord waar je op de loopbanden de 
oneindige horizon van de oceaan tegemoet kan rennen en 
gekwalificeerde trainers individuele trainingsprogramma’s 
voor de gasten samenstellen. Verder kan het door al dat 
eten en drinken getergde lijf dan nog verwend worden 
in het onlangs vernieuwde spagedeelte, waar naast sauna 
en stoomtherapieën ook een uitgebreid menu voor 
lichaamsverzorging en –massage is samengesteld.
Als ik mij op een ochtend na een plezierige avond met 
veel eten en drank nog in het mystieke gebied tussen 
slaap en wakker bevindt, zweeft het zachte gezang van een 
Indonesische schoonmaakploeg op de gouden zonnestralen 
en zacht gefilterd door de vitrage door de open schuifdeur 
van de veranda naar binnen, een mooi begin van de dag. 
Over schoonmaken gesproken, het lijkt wel of ook dat op 
dit schip tot een kunst is verheven, iedere dag wordt er op 
het hele schip naar hartenlust gepoetst en gesopt! Uitermate 
prettig als je allergie- of astmapatiënt bent.

ravijnen
Ben je tijdens een gewone golfreis normaal gesproken 
aangewezen op de golfbanen die zich in de directe omgeving 
van het hotel bevinden, tijdens een golfcruise heb je 
de mogelijkheid om diverse golfbanen te bezoeken in 
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juweeltje
Aangekomen bij de Hawaiaanse eilanden, spelen we op 
kailua-kona (‘the Big Island’) op Hapuna GC. zoals 
verwacht mag worden is deze door Arnold Palmer en Ed 
Seay ontworpen golfbaan een juweeltje van de eerste orde. 
Ik val weer in herhalingen, maar ook hier weer fantastische 
uitzichten op de oceaan en het bergachtige binnenland. 
De op een eiland altijd aanwezige wind is hier tijdens de 
hele ronde een belangrijke factor. In combinatie met de 
uitdagende holes moet het koppie er dus goed bij gehouden 
worden!
Op nawiliwili/kauai (‘the garden island’) spelen we tenslotte 
op Poipu Bay GC, de door Robert trent jones jr. ontworpen 
baan waar ook één van de Grand Slam wedstrijden van de 
US PGA gespeeld wordt. Het spreekt dus voor zich dat het 
hier wederom een juweel betreft in deze serie van bezochte 
golfbanen. 18 holes, die bijna zoals op een linksbaan  kop 
aan staart liggen. Maar natuurlijk is dit geen linksbaan maar 
een sea side course met, daar ga ik weer, prachtige uitzichten 
op de oceaan en spectaculaire holes langs de kliffen. Dat 
ik hier met één balletje rond ben gekomen, mag gerust een 
wonder worden genoemd. De 16e en de 17e hole die langs 
de kliffen lopen zijn zonder meer de meest spectaculaire 
holes van deze baan waar je het liefst meerdere ballen zou 
willen spelen om extra lang van deze holes te genieten! Maar 
goed, aan alles komt een eind en helaas ook aan deze ronde. 
Geen betere manier om deze laatste ronde af te sluiten dan 
met een Maitai, de meest beroemde cocktail van Hawaï! na 
nog een rustdag op het wereldberoemde waikiki Beach in 
Honolulu om nog even aan de kleur te werken gaat het dan 
helaas weer huiswaarts, maar wel vele mooie herinneringen 
en ervaringen rijker. *

verschillende landen of diverse delen van één land terwijl je 
tijdens de gehele reis je hotelkamer aan boord van het schip 
hebt. Eén keer je koffer uitpakken volstaat voor de hele reis. 
na in Acapulco eerst de beroemde klifduikers met ware 
doodsverachting van enorm hoge rotskliffen te hebben zien 
duiken is de eerste golfbaan de we in Mexico aandoen Las 
Hadas GC bij Manzanillo. Deze baan die door Pete en Roy 
Dye is ontworpen wordt door Golf Digest gewaardeerd als 
één van de beste en mooiste golfbanen van Mexico. Deze 
prachtig onderhouden baan aan de kust biedt spectaculaire 
uitzichten en uitdagende holes waarvan bij maar liefst 15 
holes op de één of andere manier over water gespeeld moet 
worden. De 18 hole is de wereldberoemde ‘1 million dollar 
island green’ par 3, waarbij de verrichtingen van de golfers 
worden gadegeslagen door de vele zonaanbidders op het 
privé strand van het Las Hadas Resort Hotel.
De tweede golfbaan in Mexico is Palmilla GC bij Cabo San 
Lucas, zeg maar het Saint-tropez voor de rijke Amerikanen 
en Mexicanen. Paris Hilton bijvoorbeeld bezit hier een 
nederig stulpje dat vanaf een heuvel uitkijkt op de golfbaan 
die door jack nicklaus is ontworpen. Vanaf bijna ieder hole 
heb je op de één of andere manier wel zicht op de ‘Sea of 
Cortez’ zoals dit deel van de kust heet. Ook hier prachtige 
landschappen en uitzichten die alleen maar afleiden. 
Prachtig aangelegde uitdagende holes die vaak uitnodigen 
om voor de ‘tiger-line’ te gaan. Slagen over brede ravijnen 
zijn op deze baan de eerder regel dan uitzondering, maar 
wat een belevenis om hier te spelen! na het spelen moet er 
uiteraard uitgebreid worden bijgekomen met nachos met 
Guacamole en Corona Beer!
tijdens de zesdaagse zeereis van Mexico naar Hawaï vliegen 
de kilo’s er aan dankzij het voortreffelijke eten en drinken aan 
boord. Ook hier weer alles van de hoogste kwaliteit. Gelukkig 
zijn er aan boord voldoende mogelijkheden om ook weer 
calorietjes te verbanden: fitness, dansles en natuurlijk golfles 
en training op de simulator! Onder andere door de drie gala-
avonden en diverse cocktailparty’s verveel je je niet!

‘Spectaculaire uitzichten, 
uitdaGende holeS’

info
www.vcktravel.nl en www.hl-cruises.com
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