
7 × niet gokken in Las Vegas
Las Vegas wil meer zijn dan een gokstad in de woestijn.
Wat kun je er doen als je geen fiche op tafel wil leggen?
tekst J aï r F erw erda

1. G a g olf en
Het heeft bijna iets surrealistisch, golfen in de
dorre woestijn. Toch telt Las Vegas meer dan
dertig golfbanen. „De eerste grote zege van
Tiger Woods was in Vegas. Hij slaat hier nog
steeds regelmatig een balletje”, vertelt Brad
Greeley, golfleraar bij de Desert Pines Golf
Club. De greens liggen er verrassend groen bij.
„Hoeveel water wij gebruiken om alles zo te
houden? Dat is het best bewaarde geheim van
Ve g a s. ” Wie in Vegas-sfeer wil golfen, kan de
18 holes hier ook met schaars geklede vrouwe-
lijke caddy’s aan zijn zijde lopen.

2 . B ez oek een m useum
Even buiten The Strip is sinds februari het
‘Mob museum’ geopend. Het museum geeft
een aardig beeld van de geschiedenis van de
maffia in de VS en Las Vegas: een flinke portie
bloedige moorden en veel gangsterromantiek.
De benedenverdieping bestaat voor een
groot deel uit de museumshop waar ze Al
Capone-mokken en Tony Soprano-onder-
broeken verkopen.

Voor high culture kan men in hotel Bellagio
terecht. Om bij de ingang van ‘The Gallery of
Fine Art’ te komen, moet je je eerst een weg
banen langs de roulettetafels en gokkasten.
In twee kleine zalen hangen 25 schilderijen van
de Franse impressionistische meester Claude
Monet. Ieder half jaar is hier een andere
overzichtstentoonstelling. Eerder waren in het
hotel Chagalls, Picasso’s en H o ck n e y ’s te zien.

3 . G a naar een p oolp arty
Ieder hotel op The Strip heeft zijn eigen
zwembad. De hipste poolparty in town is op dit
moment die van het Cosmopolitan Hotel. Het
nieuwste hotel op ‘The Strip’ is eigendom van
de Deutsche Bank en opende in 2011 zijn deu-
ren. Op harde technobeats dansen jongeren in
het water, drankjes in de hand. Langs de kant
paraderen rondborstige dames en showen
afgetrainde mannen hun biceps. Wil je hier
meetellen, dan reserveer je je eigen ‘cabana’ aan

de rand van het zwembad, met strandstoelen
en een goed gevulde ijskast.

4 . V lieg  m et een helikop ter ov er de G rand
Cany on
Het immense ‘Grand Canyon National Parc’
ligt een paar honderd kilometer buiten Vegas.
Het park is rond de 5.000 vierkante kilometer
groot en is goed per auto te bereiken, maar
veel touroperartors in de stad bieden ook
helikoptervluchten aan. „Nergens doe je met
je helikopter zulke goede zaken als hier”, ver-
telt helikopterpiloot Paco Fernandez.

Fernandez bestuurde 32 jaar een ambulance-
helikopter en vliegt nu sinds een aantal jaar
drie keer per dag met toeristen over het natuur-
park. Je moet een stevige maag hebben om
Fe r n a n d e z ’vliegkunsten te doorstaan, maar het
is een bijzondere ervaring om het gigantische
uitgestrekte ,zinderende woestijnlandschap
onder je voorbij te zien trekken. Fernandez zet
zijn toestel tijdens de vlucht ook midden in de
canyon aan de grond. „Voor de gasten heb ik
altijd champagne aan boord om op deze plek
wat te drinken. Maar wees gerust, zelf drink ik
niet.”

5 . L uister naar een Nederlandse dj
Nederlandse dj’s zijn sinds een aantal jaren
echte sterren in Vegas. Op grote billboards
langs The Strip prijken mannen als AfroJack,
Armin van Buuren en DJ Tiësto. Wie hen wil
horen, moet wel geduld, contacten of geld
hebben, want de exclusieve feesten op The
Strip kom je niet zomaar binnen. Wie het voor
elkaar krijgt te eindigen in nachtclub The
Marquee van het Cosmopolitan Hotel, ziet
daar DJ Chuckie achter de draaitafel staan.
„Ik sta iedere maand minstens een keer in de
Marquee”, vertelt de Haagse DJ. „Het is mijn
residence in Vegas.” Dance is in Nederland al
sinds de jaren negentig groot, maar begon pas
rond 2008 door te breken in de VS. Een goede
avond in The Marquee levert hem nu een
slordige 100.000 euro op.

6. B ez oek een v oorstelling
Las Vegas profileert zichzelf als ‘Entertainment
capital of the world’. Het aanbod van shows en
voorstellingen is inderdaad gigantisch. De
show Le Rêve in het Wynn hotel is vernoemd
naar het schilderij ‘Le Rêve’ van Pablo Picasso,
dat in bezit is van Steve Wynn, de eigenaar van
het hotel. Kunstverzamelaar Wynn had het
schilderij in 2005 verkocht voor bijna 139 mil-
joen dollar. Maar vlak voor de verkoop plantte
Wynn zijn ellenboog per ongeluk in het
kunstwerk, waardoor het schilderij werd
beschadigd en de koop niet doorging.

Nu is er in het Wynn hotel dus ook de voor-
stelling‘Le Rêve’. Vanaf de eerste seconde is
het een visueel spektakel. Het publiek zit in
het ronde theater boven op de show. Onder-
gedompeld in een waterbak van bijna vier
miljoen liter duiken tientallen acrobaten
over elkaar heen. Halsbrekende trucs worden
afgewisseld met magische acts. De balans
tussen kunst en kitsch slaat af en toe door naar
het laatste, maar toch, ‘Le Rêve’ is met niets te
vergelijken en daarom bijzonder om mee te
maken.

7 . B eleef  een c ulinair av ontuur
Las Vegas telt veertien restaurants die door
Michelin met een of meer sterren zijn
bekroond. In het MGM, dat met meer dan
5.000 kamers het grootste hotel ter wereld is,
zetelt het enige driesterrenrestaurant van
Vegas: Joël Rubuchon. Maanden van tevoren
reserveren is nodig.

In La Fiamma van meesterkok Pierpaolo
Pittia is makkelijker een tafel te krijgen. Tien
jaar geleden kwam de kok uit het kleine Itali-
aanse plaatsje Percoto aan in Las Vegas. Hij
heeft de eetcultuur in Las Vegas zien verande-
ren. „De competitie is veel zwaarder geworden.
Mijn visie is: hou het eten simpel en puur. Een
mooie verse vis zo uit de Grote Oceaan, daar
hoef je niets meer aan te doen. Die filosofie,
daar moesten die Amerikanen in het begin wel
even aan wennen.”

Golfbaan in Las Vegas: een groen laken in de woestijn


