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Op net iets meer dan een half uur 
rijden van de luchthaven van Nice 
ligt in de heuvels boven Cannes en 
net buiten Mougins een klein stukje 
Nederland op Franse bodem, Royal 
Mougins Golf Resort. Dit vier ster-
ren resort met vijf sterren uitstraling 
en beleving is sinds 2003 eigendom 
van de uit Indië afkomstige Rattan 
Chadha die in Nederland groot is ge-
worden als oprichter van het mode-
merk Mexx en inmiddels ook actief 
in de internationale hotelwereld met 
zijn nieuwe label Citizen M Hotels.

Na de overname van Royal Mougins 
Golf Club in 2003 werd de naam ge-
wijzigd in Royal Mougins Golf Resort 
en werd de 19e eeuwse boerderij, 
waarin het clubhuis oorspronkelijk was 
gehuisvest, geïntegreerd in het nieuwe 
en moderne golf & wellness hotel en 
huisvest nu een deel van The Royal 
Spa. De 29 identiek ingerichte luxe 
suites kijken bijna allemaal uit op de 
golfbaan, het kan slechter. De filoso-
fie achter de formule van het hotel is 
even simpel als briljant: “Elke gast is 
even belangrijk en wordt op dezelfde 
manier behandeld, daarom zijn dan 
ook alle suites even luxe en gelijk aan 
elkaar!”. Het enige verschil tussen de 
suites zijn de etages waarop ze zich be-
vinden en de afmetingen van het terras 
bij de suite. Het kleinste terras is echter 
nog steeds ruimschoots groot genoeg 
voor een eethoek, een zithoek en twee 
ligbedden, niks te klagen dus.

De vele Nederlandse leden, die ofwel 
permanent in de directe omgeving 
wonen of een vakantieonderkomen in 
de buurt of op het resort zelf hebben, 
geven een extra Nederlands tintje aan 
Royal Mougins, net zoals de sympa-
thieke Nederlandse manager Jurgen 
Wondergem en zijn echtgenote die 
het halfway house beheert. Na het 
spelen kan op het terras trouwens ook 
een portie bitterballen bij het drankje 
besteld worden, hoe Nederlands wil je 
het hebben?

De golfbaan zelf stamt uit 1993 en is 
een ontwerp van de inmiddels over-
leden beroemde Amerikaanse golf-
baanarchitect Robert von Hagge en 

is een mix tussen een open parkbaan 
en een heuvelachtige bosbaan waarbij 
de contouren van het terrein op een 
natuurlijk manier zijn gevolgd. De baan 
heeft een par van 71 en meet vanaf de 
gele tees 5.393 meter en vanaf de rode 
tees 4.482 meter. Wat direct opvalt is 
de perfecte staat van onderhoud van 
de baan. De tees zijn recht en vlak, de 
fairways vol, sappig en goed gemaaid 
met strakke overgangen naar de semi 
rough, de goed gevulde en netjes 
afgestoken bunkers en de mooie maar 
verraderlijke greens maken het verhaal 
compleet. Oh ja, Royal Mougins staat 
bekend om zijn vele bunkers, gemid-
deld 3 x zoveel als normaal…….

Hole 2 wordt door velen beschouwd 
als de signature hole van de baan en 
is een par 3 van 143 meter waarbij de 
green 26 meter lager dan de tee ligt en 
aan de voorkant wordt bewaakt door 
een grote vijver. Vanwege het hoog-
teverschil kan hier twee clubs minder 
genomen worden dan normaal voor 
deze afstand. Ben je eigenwijs en doe 
je dat niet, dan is de kans groot dat je 
bal over de green heen vliegt en op 

de lager gelegen fairway van de 18e 
hole eindigt waarna de green alleen 
weer bereikt kan worden met een hoge 
lobslag.

Op deze baan is precisie belangrijker 
dan lengte, vooral op de bosholes die 
vaak ook nog eens op een heuvelrug 
liggen waarbij links of rechts de fairway 
missen betekent dat de bal een paar 
meter lager onspeelbaar in een droge 
waterhindernis eindigt. Het is dan ook 
niet voor niets dat diverse PGA top 
professionals, waaronder het Franse 
supertalent Victor Dubuisson, hier 
regelmatig komen trainen om aan hun 
precisie te werken. Ook de Zweedse 
topspelers Anders en Sören Hansen 
zijn hier regelmatig te vinden als ze 
niet op de Tour onderweg zijn. Stepha-
ne Damiano, de ontdekker van Victor 
Dubuisson, heeft onlangs zijn Golf 
Academy op Royal Mougins geopend. 
Dus moet er onder deskundige leiding 
aan de techniek gewerkt worden, dan 
kan dat ook op Royal Mougins.

Zoals eerder vermeld beschikt Royal 
Mougins ook over een heerlijk spa & 

wellnes centrum, dat toevalligerwijs 
óók weer door een Nederlandse wordt 
gerund. Hier kunnen de vermoeide 
golfers terecht voor diverse behande-
lingen, van massages tot facials om 
vervolgens in een rustgevende om-
geving weer helemaal tot zichzelf te 
komen.

Dat op Royal Mougins ook goed 
gegeten en gedronken kan worden is 
natuurlijk geen verrassing, adel ver-
plicht nietwaar? In de keuken is (wat 
een verrassing) de Nederlandse Servé 
Vromen de baas. Deze Bourgondische 
Limburger heeft vier jaar als één van 
de chefs in de keuken van het Maas-
trichtse 2 sterren restaurant Beluga 
gewerkt en kent het klappen van de 
zweep. Servé werkt met producten uit 
de directe omgeving en heeft een aan-
tal klassiekers in een nieuw en modern 
jasje gestoken en vindt het leuk om 
helemaal “los” te gaan.

Royal Mougins, een oranje oase aan 
de Côte d’Azur, misschien iets voor 
uw volgende golftrip?
Info: www.royalmougins.fr
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