Una torneo tres Campos
Ontspannen sta ik op de negende hole van Campo Asia. Par vijf, na een drive en een
tweede slag met een hybride, lig ik op 100 meter van de vlag. De vlag? Ik zie hem niet
want de green ligt veel hoger, zoals zo veel greens hier. Twee of drie clubs meer heb ik
inmiddels geleerd. Ik sla een ijzer 8. Als ik halverwege de green ben, komen de mede
competitors (een Ier en een Fin) me al tegemoet met handen op een afstand van een
meter. In visserslatijn betekent dat gebaar: “Hij is wel drie meter!”. Bij golf “Hij ligt
binnen een meter!”. De birdie lipt er uit, maar ik ga met een goed gevoel verder, ik heb er
al twee gemaakt op deze lastige ‘Azië’ .
Ik loop op het La Cala golf resort en doe mee aan het
La Cala Golf Wold Open toernooi. Ik heb mijn reis
genoten verteld dat ik niet zo weg ben van Spaanse
banen. “Geef mij de Ierse of de Schotse maar”. Toch
heb ik me laten verleiden om naar La Cala te komen.
Het weer is immers in november beter dan waar dan
ook in Europa. Deze keer wordt die belofte niet
ingelost. Depressies boven Spanje voeren de ene na
de andere regenbui aan. Heerlijk voor het land na zes
maanden droogte, minder voor de zon beluste golfer.
Toch kijk ik met veel plezier terug op het toernooi. Het
La Cala complex is een grote golfspeeltuin met drie
uitdagende banen. Het wedstrijdformat begint op de
eerste dag met een Texas scramble, waarbij je met
gasten uit de hele wereld samenspeelt. De drie
opvolgende dagen speel je individueel de drie
verschillende banen ‘Amerika’, ‘Azië’ en ‘Europa’. De
flight genoten wisselen per dag maar je speelt telkens
met spelers met ongeveer dezelfde handicap, optimaal
voor de concentratie. Het valt me op dat veel mensen
elkaar kennen, het zijn de regelmatige bezoekers die de
jaarlijkse wedstrijd zien als een reünie . In 2016 wordt
het toernooi voor de twaalfde keer gespeeld. Voor de
wedstrijd wordt er gestreden in drie handicap
categorieën.
Er is ook een overall prijs: een gratis toernooi in het
opvolgende jaar. Laat dat niet het motief zijn om je
ook te laten verleiden naar la Cala af te reizen. Om te
winnen moet je namelijk als speler boven jezelf
uitstijgen en dat is niet eenvoudig op deze lastige en
uitdagende banen. Ik heb me beperkt tot het winnen
van de overall prijs van Golftrip4u. Terwijl ik dit
schrijf draag ik met een glimlach het gewonnen shirt
en denk met plezier terug aan de gezellige en
sportieve groep.
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Onze gastheer, Frans Gschwind van Golftrip4u, heeft ons aangeraden om te overnachten
in La Cala de Mijas (het VIK Gran Hotel Costa del Sol Hotel) zodat we aan het einde van
de dag even weg zijn uit het ‘golfgetto’ en zelfs een wandeling langs het stand kunnen
maken. Er is een mooie, zes kilometer lange wandelroute aangelegd langs de kust. Goed
advies van Frans die ons dagelijks in een busje naar de golfbanen rijdt. De service van
Golftrip4u houd daarmee niet op. In de avond is Frans de gids die ons begeleid naar
tapas restaurants en wijn bars die het leven van de golfer optimaal veraangenamen.

Kortom een aanrader deze reis met een sportief en competitief karakter. Zeker als Frans
in de toekomst, net als in 2015 (zo hoorde ik van reisgenoten) kan zorgen voor een
hardnekkig hoge drukgebied boven Andalucia.
Pieter den Boeft,
reisgenoot La Cala Golf World Open
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